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RESUMO 

 

A pesquisa tem o objetivo de avaliar o fluxo informacional do processo de produção 

informacional acessível do Laboratório de Acessibilidade (LA) da Biblioteca Central Zila 

Mamede/UFRN, considerando a opinião da equipe do LA, docentes e discentes com 

Necessidade Educacionais Específicas atendidos pelo setor. A produção de informação 

acessível no LA é considerada um processo organizacional e como tal é formado por fluxos 

informacionais que sustentam e dão vida a todas as atividades do processo. O estudo partiu da 

premissa que barreiras presentes no fluxo informacional do processo, interferem diretamente 

na produção da informação acessível, reverberando no não atendimento às necessidades 

informacionais dos discentes com limitações e/ou dificuldades na leitura impressa, assistidos 

pelo LA. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, de caráter descritivo e exploratório 

que se caracterizou como um estudo misto, com abordagem de investigação de estratégias de 

estudo de caso e levantamento. De abordagem quanti-qualitativa, a pesquisa utilizou como 

instrumentos para a coleta dos dados um questionário semi-estruturado, a observação 

participante e discursões por meio de Grupo Focal. A análise dos dados utilizou-se da técnica 

da triangulação de dados. Os resultados apontaram para o fato do conhecimento do 

funcionamento do fluxo ter alcançado um grau satisfatório, e detectou o LA e a CAENE como 

agentes principais de divulgação. Os entraves com maior incidência no fluxo detectados 

foram relacionados a: fatores intrapessoais, em sua maioria ligados à motivação do indivíduo 

participante do fluxo; fatores interpessoais relacionados às características do emissor da 

informação, à má comunicação, ao mau uso das tecnologias e à motivação do indivíduo; e ao 

tempo de resposta no atendimento das demandas no fluxo, que não alcançou um nível de 

excelência. Quanto ao comportamento informacional, foram detectadas as necessidades 

informacionais dos três atores do fluxo, e estas estavam relacionadas em grande parte à 

divulgação de datas e prazos, ao encaminhamento de material informacional e à melhor 

divulgação. Os resultados apontaram para um atendimento das necessidades informacionais 

com um grau de excelência, onde estas, em sua maioria, sempre foram atendidas. Porém 

quanto ao nível de satisfação do funcionamento do fluxo foi alcançada em uma escala de grau 

de satisfação, que vai de 0 a 10, uma nota 6,3. Foram sugeridas algumas recomendações para 

se sanar os entraves detectados, tais como uma proposta de modificação no módulo docente 

no SIGAA, uma proposta da criação de um tutorial eletrônico institucional de produção de 

informação acessível, e um novo desenho do fluxo. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade informacional. Fluxo informacional – Avaliação. Produção 

de Informação acessível. Discentes com deficiência. 

  



ABSTRACT 

 

The research has the objective of evaluating the information flow of the accessible 

information production process of the Accessibility Laboratory (LA) of the Central Library 

Zila Mamede / UFRN, considering the opinion of the LA team, teachers and students with 

Specific Educational Needs attended by the sector. The production of accessible information 

in the LA is considered an organizational process and as such is formed by information flows 

that sustain and give life to all the activities of the process. The study started from the premise 

that barriers present in the informational flow of the process interfere directly in the 

production of accessible information, reverberating in the non-attendance to the informational 

needs of the students with limitations and / or difficulties in the printed reading, assisted by 

the LA. It is a research of an applied nature, of a descriptive and exploratory character that 

was characterized as a mixed study, with a research approach of case study and survey 

strategies. From a quantitative-qualitative approach, the research used as instruments for data 

collection a semi-structured questionnaire, participant observation and discursions through the 

Focal Group. Data analysis was performed using the data triangulation technique. The results 

pointed to the fact that the knowledge of the flow operation has reached a satisfactory degree, 

and detected the LA and CAENE as main agents of disclosure. The barriers with higher 

incidence in the detected flow were related to: intrapersonal factors, mostly linked to the 

motivation of the participant of the flow; interpersonal factors related to the characteristics of 

the information emitter, poor communication, poor use of technology and motivation of the 

individual; and the response time in meeting the demands on the flow, which did not reach a 

level of excellence. Regarding the informational behavior, the informational needs of the 

three actors of the flow were detected, and these were related in large part to the disclosure of 

dates and deadlines, to the transmission of information material and to the best disclosure. 

The results pointed to a service of information needs with a degree of excellence, where these, 

for the most part, have always been met. However, regarding the level of satisfaction of the 

operation of the flow was reached in a scale of degree of satisfaction, which ranges from 0 to 

10, a note 6.3. Some recommendations were suggested to remedy the obstacles identified, 

such as a proposal to modify the teaching module in the SIGAA, a proposal for the creation of 

an institutional electronic tutorial for the production of accessible information, and a new 

design of the flow. 

 

Keywords: Informational accessibility. Information flow – Evaluation. Production of 

accessible information. Disabled students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de informação desempenha um papel preponderante na sociedade 

contemporânea como uma condição básica para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural. No âmbito das organizações, a informação pode ser considerada como insumo de 

produção e elemento gerador de produtos e serviços. Transformada em conhecimento, ela 

agrega valor em seu uso, servindo como embasamento para a tomada de decisão nos 

processos organizacionais. 

Para tanto, a informação deve se desencadear de forma eficiente de modo que o seu 

fluxo na organização seja claro, contínuo, mútuo e participativo. O acesso à informação e a 

identificação das necessidades informacionais dos indivíduos partícipes dos processos 

organizacionais são sobremaneira relevantes para a construção do conhecimento 

organizacional e, consequentemente, para o sucesso competitivo da organização. Assim, a 

fluidez e o acesso à informação tornam-se condição sine qua non para a construção do 

conhecimento, tanto nas organizações como nas demais áreas da sociedade, tais como na 

educação, na saúde, na economia, no convívio social, dentre outras. 

Nesse cenário, o acesso à informação vem sendo discutido amplamente em todos os 

contextos da sociedade. Os usuários da informação buscam conhecer e satisfazer suas 

necessidades informacionais, bem como buscam o acesso democrático à produção do 

conhecimento. A democratização do acesso à informação é um fato almejado por todos os 

indivíduos que desejam consumir e gerar conhecimento e, em especial, aquelas pessoas que se 

encontram à margem da sociedade, como os afrodescendentes, os analfabetos e as pessoas 

com algum tipo de deficiência. Nessa conjuntura, as pessoas com deficiência vêm buscando 

cada vez mais o seu espaço na sociedade, a qual tem o dever de possibilitar esse acesso. 

Trazendo a discussão da Acessibilidade para o âmbito educacional de forma mais 

ampla, verifica-se que as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm buscando, através de uma 

política educacional vigente, trazer consigo a responsabilidade de garantir ações de inclusão 

(seja ela informacional, educacional, comunicacional etc.) que possibilitem o acesso, a 

permanência e a conclusão de curso com sucesso de estudantes com Necessidades 

Educacionais Específicas
1
 (NEE). Ciente de seu papel social, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte vem institucionalizando políticas inclusivas, por meio de seu Plano de 

                                                           
1
 A legislação brasileira vigente sobre educação inclusiva utiliza o termo Necessidades Educacionais Especiais, 

porém, a UFRN, atualmente, pela especificidade de seu atendimento e pela característica diversificada e 

individualizada dos discentes atendidos pela CAENE, utiliza a nomenclatura Necessidades Educacionais 

Específicas. 
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Desenvolvimento Institucional (2010 - 2019) e com o suporte da Comissão Permanente de 

Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE). Essas políticas são 

baseadas na construção de uma estrutura técnica multidisciplinar, humana e tecnológica que 

forneçam essa garantia, propondo ações para a eliminação de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais, de comunicação e pedagógicas, visando garantir o acesso, a permanência e a 

conclusão de curso com sucesso de estudantes com NEE. 

Por exercer um papel preponderante no processo ensino-aprendizagem, a biblioteca 

tem a responsabilidade de oferecer reais condições de acesso democrático à informação no 

âmbito universitário. Assim, por meio de parceria entre a Biblioteca Central Zila Mamede 

(BCZM) e a CAENE foi criado, em 2011, o Laboratório de Acessibilidade (LA), com 

objetivo de garantir acessibilidade à informação e aos conteúdos didáticos necessários à 

formação acadêmica de pessoas com NEE, em especial, aquelas com dificuldades na leitura 

de informações impressas, como discentes com deficiência visual e/ou algum transtorno de 

déficit de atenção. Deste modo, o LA é considerado um local de Produção Editorial Acessível, 

em que a informação impressa indicada pelo docente em sala de aula é tratada e adaptada para 

formatos acessíveis à leitura por discentes com NEE. 

A produção de informação acessível no LA pode ser considerada um processo 

organizacional e como tal é formado por fluxos informacionais que sustentam e dão vida a 

todas as atividades do processo. Todavia, o fluxo informacional desse processo está ancorado 

na participação conjunta de três atores: o discente atendido pelo LA, o docente que o 

acompanha em suas atividades acadêmicas e o Laboratório de Acessibilidade.  

Cada ator possui um papel de suma importância nas etapas que envolvem o processo e 

todas estas são interligadas, possuindo, assim, uma relação de dependência. Portanto, como 

premissa de problemática do estudo, afirma-se que: Barreiras presentes no fluxo 

informacional do processo, tais como a falta de conhecimento dos papéis e o não desempenho 

destes pelos atores no processo, o desconhecimento do comportamento informacional destes e 

outros possíveis entraves interferem diretamente na produção da informação acessível, 

reverberando no não atendimento às necessidades informacionais dos discentes com 

limitações e/ou dificuldades na leitura impressa, assistidos pelo LA.  

Diante do exposto, levanta-se o seguinte questionamento: Quais fatores interferem 

diretamente na eficiência do fluxo de produção de informação acessível do LA e como eles 

influenciam o atendimento aos usuários com NEE e o acesso igualitário à informação na 

UFRN? 
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Para responder ao questionamento norteador dessa pesquisa, foi formulado o seguinte 

objetivo geral: Avaliar o fluxo informacional do processo de produção informacional 

acessível do Laboratório de Acessibilidade da BCZM, considerando a opinião da equipe do 

LA, docentes e discentes com NEE atendidos pelo setor. De modo a alcançar o objetivo geral 

traçado, foram elaborados os objetivos específicos abaixo: 

 

a) Identificar os entraves no fluxo informacional de produção de informação acessível 

pelo Laboratório de Acessibilidade;  

b) Conhecer o comportamento informacional dos discentes com Necessidades 

Educacionais Específicas, docentes e equipe do Laboratório, envolvidos no fluxo 

informacional de produção de informação acessível no Laboratório de Acessibilidade da 

BCZM/UFRN; 

c) Detectar o nível de satisfação dos discentes com Necessidades Educacionais 

Específicas, docentes e equipe do LA, com o fluxo do processo de produção informacional 

acessível; 

d) Recomendar pontos de melhoria no fluxo do processo de produção de informação 

acessível. 

 

A pesquisa justifica-se pela relevância social e contribui sobremaneira para o alcance 

dos objetivos da política de inclusão adotada pela UFRN, uma vez que se preconiza a 

avaliação e por consequência a melhoria de um serviço já existente. O direito à informação, 

além de estar previsto em nossa Carta Maior, que é a Constituição, pode ser tratado no âmbito 

da academia como um pilar para o desenvolvimento científico envolvendo as três atividades 

chaves a que se apresenta a nossa instituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão 

A análise do fluxo informacional do processo de produção de informação acessível é 

pressuposto para oferecer um serviço de qualidade, visto que nesse estudo avaliativo todas as 

etapas do processo serão analisadas e os possíveis entraves identificados. Ressalta-se, 

também, a contribuição científica que esta pesquisa pode promover na área de Gestão da 

Informação, fluxos informacionais e comportamento informacional, relacionadas à 

informação acessível, ao estudo de usuários deficientes visuais e com limitações na leitura de 

documentos impressos e à política de acesso à informação. Além disso, a pesquisa reflete uma 

afinidade pessoal e profissional da pesquisadora com as temáticas Acessibilidade 

Informacional e Fluxo informacional de Processos organizacionais, visto que a gestão do 
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processo de Produção Informacional Acessível, além de objeto de estudo, faz parte das 

atividades laborais da mestranda na UFRN.  

Assim, na segunda seção do trabalho são apresentados aspectos teóricos sobre a 

Gestão da Informação baseada em fluxos organizacionais. Bem como o conceito de fluxos 

informacionais, sua composição e alguns modelos de fluxos apresentados por autores como 

Forza e Salvador (2001), Choo (2003) e Beal (2008). No capítulo também são apresentadas as 

barreiras existentes nos fluxos informacionais levantadas por Leitão (1985), Freire (1991), 

Starec (2002) e Alves e Barbosa (2010). 

Na terceira seção são abordados conceitos sobre Comportamento Informacional, bem 

como as necessidades informacionais e a satisfação do usuário. São demonstrados também os 

modelos de comportamento informacional de Wilson (1981), Ellis (1989), Brenda Dervin 

(1992) e Choo (2003). 

A quarta seção do trabalho aborda aspectos da acessibilidade informacional e pessoa 

com deficiência, fazendo um apanhado histórico da questão. Ademais, é trabalhado o conceito 

de inclusão e as diversas dimensões da acessibilidade. São apontados também os tipos de 

deficiência e outras necessidades especiais. Depois, apresenta-se aspectos relacionados à 

política de acesso à informação, abrangendo desde a legislação internacional até a nacional, 

ressaltando a política de adaptação e produção de materiais acessíveis. 

As demais seções do trabalho abrangem o percurso metodológico seguido na pesquisa, 

bem como a apresentação e discursão dos resultados obtidos. 

O estudo apresenta também uma seção voltada às recomendações de melhorias no 

fluxo para sanar os problemas detectados com a pesquisa. E encerra-se com uma seção 

destinada às considerações finais da pesquisa. 
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2 A GESTÃO DA INFORMAÇÃO BASEADA EM FLUXOS INFORMACIONAIS 

 

A informação é considerada como a mola mestra que embasa e auxilia nas decisões de 

diversos segmentos, uma vez que é a ferramenta que proporciona geração de conhecimento. 

No contexto das organizações, a informação é um componente intrínseco de quase todas as 

suas atividades, tornando-se necessária a clara compreensão dos processos organizacionais e 

humanos pelos quais a informação se transforma em percepção, conhecimento e ação 

(CHOO, 2003). Dessa forma, salienta-se a importância de uma gestão da informação e do 

conhecimento nas organizações, para que estas, inseridas num contexto mundial de 

competitividade, possam atingir seus objetivos e embasar seus processos de tomada de 

decisão. 

A Gestão da Informação (GI) e a Gestão do Conhecimento (GC) são consideradas 

processos complementares, onde a primeira trabalha com o conhecimento explícito, registrado 

e facilmente codificado, já a segunda trabalha com o conhecimento tácito, geralmente não 

registrado e difícil de formalizar e até mesmo explicar para as outras pessoas (SILVA, 2013). 

Para a autora, são ações integradas que possibilitam a criação de uma cultura organizacional 

voltada para a inovação.  

Para Detlor (2010), gestão da informação é considerada o controle sob o ciclo de vida 

da informação. Os processos envolvidos nesse ciclo são: criação, aquisição, organização, 

armazenamento, distribuição e uso da informação. Segundo o autor, “o objetivo do 

Gerenciamento de informações é ajudar pessoas e organizações a acessar, processar e usar 

informações de forma eficiente e eficaz” (DETLOR, 2010, p. 103, tradução nossa
2
). Somando 

ao pensamento do referido autor, Valentim (2004) afirma que: 

 

A gestão da informação é um conjunto de estratégias que visa identificar as 

necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de informação nos 

diferentes ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem, 

análise, organização, armazenagem e disseminação, objetivando apoiar o 

desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de decisão no 

ambiente corporativo.  

 

Isto posto, percebe-se que o processo de gestão da informação está diretamente ligado 

ao controle e conhecimento dos fluxos que envolvem todo o ciclo de vida da informação 

numa organização, independentemente de sua natureza. Silva (2013, p. 55) ressalta, ainda, 

                                                           
2
 The goal of information management is to help people and organizations access, process and use information 

efficiently and effectively. 
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que “o processo de GI compreende uma série de atividades interligadas que devem ser 

cuidadosamente planejadas, desenvolvidas e monitoradas”.  

De acordo com o Quadro 1, Valentim (2004) afirma que as atividades bases da gestão 

da informação são: 

 

Quadro 1 – Aspectos da Gestão da Informação 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

ÂMBITO 

Fluxos formais 

OBJETO 

Conhecimento explícito 

ATIVIDADES BASE 

- Identificar demandas necessidades de informação 

- Mapear e reconhecer fluxos formais 

- Desenvolver a cultura organizacional positiva em relação ao compartilhamento/ 

socialização de informação 

- Proporcionar a comunicação informacional de forma eficiente, utilizando tecnologias de 

informação e comunicação 

- Prospectar e monitorar informações 

- Coletar, selecionar e filtrar informações 

- Tratar, analisar, organizar, armazenar informações, utilizando tecnologias de informação e 

comunicação 

- Desenvolver sistemas corporativos de diferentes naturezas, visando o compartilhamento e 

uso de informação 

- Elaborar produtos e serviços informacionais 

- Fixar normas e padrões de sistematização da informação 

- Retroalimentar o ciclo 

Fonte: (VALENTIM, 2004). 

 

Embora pareça óbvio  considerar a gestão da informação como um processo elementar, 

as organizações sofrem dificuldades para sistematizar essa abordagem. Davenport (2002, p. 

173) salienta que “[...] identificar todos os passos de um processo informacional — todas as 

fontes envolvidas, todas as pessoas que afetam cada passo, todos os problemas que surgem — 

pode indicar o caminho para mudanças que realmente fazem diferença”. Em vista disso, 

verifica-se que a informação bem gerida constitui uma reestruturação ou uma transformação 

do conhecimento nas organizações. Alves e Barbosa (2010) destacam a importância da 

informação e do conhecimento na construção de ferramentas de gestão que são relevantes 

para o desenvolvimento das atividades organizacionais, englobando todas as instâncias 

operacionais. Para os autores, “de fato, reconhecer a importância da informação no cotidiano 



22 

empresarial passou a ser considerado, quiçá, o principal recurso das organizações 

contemporâneas.” (ALVES; BARBOSA, 2010, p. 118). 

Desse modo, a tríade dados, informação e conhecimento é considerada insumo para o 

desenvolvimento das tarefas do cotidiano das pessoas nas organizações. A inter-relação entre 

esses elementos é concreta, uma vez que, de acordo com Beal (2004, p. 12), “da mesma forma 

que a informação é produzida a partir de dados dotados de relevância e propósito, o 

conhecimento também tem como origem a informação, quando a ela são agregados outros 

elementos”.  

A utilização e/ou geração desses dados e informações formam verdadeiros fluxos 

informacionais, internos ou externos à organização, que auxiliam na administração servindo 

de apoio para a circulação desses elementos e tornando-se subsídio para o processo decisório. 

Para Ribeiro e Pinho Neto (2014), os ambientes organizacionais são formados e 

representados por meio de suas estruturas, processo, fluxos, comunicação, cultura 

organizacional e campo de atuação que se convergem quando postos em forma de unidade, e 

interagem para abrigar os fluxos de trabalho e produção. Acrescentam os autores que “os 

fluxos de trabalho, por sua vez, são alimentados por meio da informação e do conhecimento, 

funcionando como base da dinâmica dos processos produtivos, pois estão direcionados às 

atividades e às tarefas desempenhadas no ambiente organizacional” (RIBEIRO; PINHO 

NETO, 2014, p. 24). Deste modo, o fluxo da informação funciona como elemento essencial 

na dinâmica organizacional. 

Ribeiro e Pinho Neto (2014) afirmam que o fluxo de informação revela todas as 

informações que fluem “durante a execução de um dado processo organizacional, também diz 

respeito ao trânsito e à direção de informações que são produzidas, distribuídas e utilizadas 

em todas as esferas de uma organização, de maneira que se torna imprescindível sua 

apreciação sob o domínio da GI” (RIBEIRO; PINHO NETO, 2014, p. 25). Corroborando com 

esse pensamento, Inomata (2012) diz que os fluxos decorrem do mapeamento de dados, 

informações e conhecimento obtidos no reconhecimento do macroambiente (interno e 

externo) da organização, que requer a gestão da informação. 

Portanto, por meio da Gestão da Informação, é possível mapear os fluxos de 

informação e, desta forma, identificar subsídios para a otimização de processos e favorecer a 

tomada de decisão nas organizações. 

A seguir, será abordado o conceito de Fluxo informacional, bem como os elementos 

que o compõem. 
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2.1 Fluxos Informacionais 

 

Todo e qualquer ambiente que tenha a informação como insumo para o 

desenvolvimento de suas atividades ou para a geração de produtos e serviços é dotado de uma 

rede de fluxo informacionais. Valentim (2010, p. 13) afirma que “os fluxos de informação ou 

fluxos informacionais se constituem em elemento fundamental dos ambientes informacionais, 

de tal forma que não há ambiente informacional sem haver fluxos de informação e vice-

versa”. Para a autora, os fluxos informacionais são reflexos naturais dos ambientes aos quais 

pertencem. 

Os Fluxos informacionais trazem em sua essência o trinômio dado, informação e 

conhecimento. Conforme Valentim e Souza (2013, p. 88), “[...] servem de apoio para a 

circulação de dados, informação e conhecimento e, portanto, tornam-se subsídio para o 

processo decisório empresarial e para o processo de inteligência competitiva”. Os autores 

confirmam que os fluxos de informação podem ser entendidos como o meio em que esses 

elementos percorrem para então chegar aos sujeitos organizacionais, e que as organizações 

necessitam dos fluxos para realizarem suas atividades e efetuarem suas ações, dentre elas a 

tomada de decisão. Cabe ressaltar também a existência de sujeitos organizacionais no início 

do fluxo, produzindo informações que circularão nesse fluxo e atingirão outros sujeitos. 

O conceito de Fluxo Informacional é debatido por alguns estudiosos como Choo 

(2003), Delgado (2006) e Garcia e Fadel (2010). Para Choo (2003), o Fluxo informacional 

pode ser visto como um processo de administração da informação, a partir de seis etapas 

correlatas que são identificação das necessidades de informação, aquisição da informação, 

organização e armazenamento da informação, desenvolvimento de produtos e serviços de 

informação, distribuição da informação e uso da informação. Além do mais, esse processo 

ocorre nas três arenas de uso da informação: criação de significado, construção do 

conhecimento e tomada de decisões. Já Garcia e Fadel (2010, p. 218-219) descrevem o fluxo 

informacional, 

 

[...] como sendo um canal – tangível ou intangível, formal ou informal, 

permanente ou esporádico, constante ou intermitente –, constituído pela 

circulação de informações que fluem de uma determinada origem, 

geralmente um suporte/indivíduo, em sentido a um destino de 

armazenamento/ processamento, podendo ocorrer a reversão desse fluxo até 

que os objetivos inicialmente estabelecidos sejam atingidos.  
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Delgado (2006, tradução nossa
3
) conceitua fluxo informacional como “o trânsito da 

informação, desde a entrada por cada um dos processos, até a saída. Na passagem de 

informações desde as entradas e as saídas, envolvem uma série de processos ordenados que se 

relacionam estreitamente através de vários fluxos [...]”. 

Em análise, os conceitos ora abordados trazem uma relação de similaridade ao 

tratarem o fluxo informacional como um canal ou uma rota seguida com fluidez, de forma 

dinâmica, onde dependendo do contexto (modos de uso da informação) podem reverter sua 

direção com o intuito de atingir objetivos estabelecidos anteriormente. Segundo Inomata 

(2012), existe uma particularidade na definição dos fluxos informacionais, uma vez que a 

dinâmica do processo sempre envolve um ponto de partida, uma mensagem e um destino para 

a informação. 

Os fluxos informacionais, levando-se em consideração alguns aspectos particulares, 

podem ser classificados de várias formas. Forza e Salvador (2001) classificam os fluxos de 

acordo com a sua direção (verticais, horizontais ou internos). Nos fluxos verticais, o processo 

de comunicação ocorre dos níveis mais baixos para os mais altos da organização, e são 

compostos por comunicações do tipo bottom-up. .Enquanto que os fluxos horizontais são 

comunicações que não ultrapassam a cadeia de comando dentro da organização, isto é, são 

especificamente originários das informações que cruzam as linhas hierárquicas. Enquanto que 

os fluxos internos são comunicações que conectam a organização com outros canais como 

atores, principalmente fornecedores e clientes (INOMATA, 2012; PASSOS, 2012). 

Enquanto que Valentim (2002) os classifica em dois tipos: formais e informais. A 

autora ressalta que: 

 

As organizações são formadas por três diferentes ambientes: o primeiro está 

ligado ao próprio organograma, isto é, às inter-relações entre as diferentes 

unidades de trabalho como diretorias, gerências, divisões, departamentos, 

setores, seções etc. [Fluxo Formal]; o segundo está relacionado à estrutura de 

recursos humanos, isto é, às relações entre pessoas das diferentes unidades 

de trabalho [Fluxo Informal] e, o terceiro e último, é composto pela estrutura 

informacional, ou seja, geração de dados, informação e conhecimento pelos 

dois ambientes anteriores. (VALENTIM, 2012, grifo nosso). 

 

Como observado, os fluxos informacionais estão presentes em todos os ambientes e 

níveis das organizações, como também no seu entorno, ou seja, no ambiente externo (atores 

                                                           
3
 Es el tránsito de la información, desde las entradas por cada uno de los procesos, hasta las salidas. En el paso 

de la información, desde las entradas a las salidas, intervienen una serie de procesos ordenados que se 

relacionan estrechamente por medio de diversos flujos. 
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externos tais como fornecedores, clientes, dentre outros). Ribeiro e Pinho Neto (2014) ainda 

reforçam que os fluxos informacionais, em cada um dos níveis da organização, podem possuir 

maior ou menor impacto em relação a determinadas atividades. 

Com o reconhecimento desses ambientes, Valentim (2002) afirma que pode-se mapear 

os fluxos informais de informação existentes na organização, assim como pode-se estabelecer 

fluxos formais de informação para consumo da própria organização (Figura 1). É importante 

frisar que esses dois tipos de fluxos informacionais ocorrem tanto no ambiente interno como 

no externo à organização. 

 

Figura 1 – Ambientes organizacionais 

 

Fonte: (VALENTIM, 2002). 

 

Pela própria dinamicidade dos fluxos informacionais, estes são formados por 

elementos que podem influenciar a sua fluidez, fazendo com que o processo de comunicação 

existente nestes se torne deficiente, comprometendo, dentre outros aspectos, a sua eficiência. 

Inomata, Araújo e Varvakis (2015) sinalizam a existência de alguns elementos que compõem 

os fluxos de informação, bem como alguns aspectos que influenciam diretamente os fluxos 

(ver Quadro 2). 
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Quadro 2 – Fatores que compõem o fluxo de informação 

Dimensões 
Categorias de 

Análise 
Conceito 

Elementos 

Atores 

Todos os envolvidos no fluxo de informação, e nas 

atividades inerentes ao fluxo, e que, de alguma forma, 

são responsáveis para que o fluxo ocorra. 

Canais 
Responsáveis por suporte à transmissão de informações 

no processo de comunicação. 

Fontes de 

Informação 

Insumo para a obtenção dos mais variados tipos de 

informação que darão suporte para as atividades que o 

fluxo de informação está inserido. 

TICs 
Suportes para que as operações do fluxo aconteçam de 

forma exequível. 

Aspectos 

Barreiras 
Entraves ocasionalmente encontrados no caminho que a 

informação deve percorrer. 

Escolha e uso da 

informação 

Aspectos que interferem na escolha da fonte e do uso da 

informação. 

Necessidades 

informacionais 

Fator responsável pelo início do processo e do fluxo de 

informação. 

Velocidade 
Tempo de resposta entre as necessidades da informação 

e a resposta obtida. 

Fonte: Adaptado de Inomata, Araújo e Varvakis (2015, p. 221). 

 

Diante do exposto no quadro acima, ressalta-se a suma importância do levantamento 

dos aspectos que interferem diretamente no fluxo informacional e em seus componentes. Cabe 

à organização a identificação desses aspectos, bem como estabelecer ações que minimizem ou 

sanem a interferência dessas influências. Inomata (2012) também enfatiza o elemento homem 

no estudo do fluxo informacional como artefato para integrar este processo, e “com isso, 

estabelecer avaliação e melhoria contínua a partir do diagnóstico como forma de prever a 

eficiência (processo) e a eficácia (resultado) do fluxo informacional” (INOMATA, 2012, p. 

66). 

Inomata, Araújo e Varvakis (2015) entendem que os fatores que influenciam os fluxos 

informacionais são categorias de análise para promover o aprofundamento das questões 

referentes ao fluxo de informação no contexto organizacional. Com o conhecimento desses 

aspectos, se é possível entender o papel dos atores do fluxo, aprimorar e/ou propor novos 

canais de comunicação, atualizar e expandir as opções de fontes de informação, melhorar o 

uso das TIC, mitigar e/ou eliminar barreiras, entender o processo de escolha e uso da 

informação, prever e administrar as necessidades informacionais e maximizar a velocidade de 

resposta informacional. Ademais, com isso, aperfeiçoar os processos, etapas e tarefas que 

compõem o fluxo de informação. 
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Na seção seguinte, serão abordados alguns modelos de fluxos informacionais e a sua 

contribuição para o processo de Gestão da informação. 

 

2.1.1 Modelos de Fluxos Informacionais 

 

É presente nas organizações a problemática de como lidar com a complexidade dos 

fluxos informacionais. Assim, considerando que o principal objetivo da gestão da informação 

é indicar, potencializar os recursos informacionais de uma organização proporcionando maior 

qualidade e eficácia na sua criação, distribuição e uso (MARTINS, 2011) e que a organização 

é um organismo vivo (MORGAN, 2002) com necessidades distintas, a informação deverá ser 

gerenciada através do estabelecimento de fluxos informacionais adequados a cada 

organização. 

Deste modo, evidenciam-se alguns modelos de fluxos informacionais, desenvolvidos 

por alguns estudiosos da temática e, levando em consideração as particularidades de cada 

organização. Cabe ressaltar que “um ‘modelo’ é a idealização de uma realidade, logo é 

limitado, por isso não é adaptado integralmente a nenhuma organização, mas é possível 

identificar um modelo ou combinar modelos a partir de peculiaridades entre organizações, 

servindo como parâmetros de análise” (INOMATA, 2012, p. 52).  

 

Modelo de Forza e Salvador (2001) 

 

O modelo de Forza e Salvador discute a influência dos fluxos informacionais na 

qualidade e melhoria da performance industrial manufatureira. Forza e Salvador (2001) 

afirmam que as empresas devem se tornar mais orientadas para o processo se quiserem 

melhorar seus desempenhos significativamente. Para Dávila, Leocádio e Varvakis (2008) “um 

processo é visto como a organização de pessoas, recursos e materiais em atividades de 

trabalho logicamente interligadas que produzem um resultado de valor para um cliente”. 

Segundo Forza e Salvador (2001, p. 22, tradução nossa
4
): 

 

  

                                                           
4
  Achieving a process orientation, therefore, is often necessary for managerial action to attain higher operating 

performances [...]. Therefore, companies can be depicted as sets of processes, each of them devoted to the 

achievement of some well-defined objectives. 
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Alcançar uma orientação do processo, portanto, é frequentemente necessário 

para a ação gerencial alcançar Desempenho operacional [...]. Assim sendo, 

As empresas podem ser descritas como conjuntos de processos, Cada um 

deles dedicado à conquista de alguns Objetivos bem definidos. 

 

Os autores argumentam que pessoas envolvidas em um determinado processo 

organizacional trocam informações para a realização de suas tarefas, formando uma “Rede de 

processo de comunicação”. Essas redes se constituem à medida que partes dessas trocas de 

informações se regularizam, envolvendo o envio sistemático e recebimento de mensagens 

específicas, e levando ao desenvolvimento de padrões estáveis de comunicação. O 

intercâmbio de informações que ocorrem dentro dessas redes é conceituado como fluxos de 

informação, e o conceito de “Rede de processo de comunicação” integra tanto comunicações 

formais como informais (FORZA; SALVADOR, 2001). 

Como visto no capítulo anterior, Forza e Salvador (2001), classificam os fluxos 

informacionais em (ver Figura 2): 

 

 Fluxo de informação vertical – a comunicação que ocorrem ao longo das 

cadeias de comando, tanto de forma ascendente como descendente;  

 Fluxo de informação horizontal – a comunicação que não passam através 

da cadeia de comando dentro da empresa, cruzando especificamente as 

linhas hierárquicas da organização;  

 Fluxo de informação externo – a comunicação que liga a empresa com 

outros atores (principalmente fornecedores e clientes) através de canais 

externos à organização. (INOMATA, 2012, p.56). 

 

Figura 2 – Modelo de Fluxo Informacional de Forza e Salvador (2001) 

 

Fonte: Forza e Salvador (2001 apud INOMATA, ARAÚJO E VARVAKIS, 2015, p. 213). 
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Em análise, para os autores, quando a incerteza da tarefa aumenta, os fluxos de 

informação vertical e horizontal fluem. Pelo fato da comunicação horizontal oferecer o 

caminho mais curto para se conectar a pessoa a quem pertence e quem precisa de informações 

operacionais, o fluxo horizontal tende a se tornar mais importante. Isto ocorre devido aos 

canais de comunicação ser mais curtos e evitarem atrasos e erros na troca de informações, 

possibilitando o compartilhamento simultâneo de conhecimentos detidos por pessoas em 

diferentes partes da organização e, por conseguinte, desencadeando um grande potencial de 

melhoria (INOMATA, 2012). Complementando a análise, Passos (2012, p. 48) afirma que “o 

fluxo vertical tende a delegar os níveis hierárquicos mais baixos e tarefas anteriormente 

retidas pelos gestores, sendo necessário o monitoramento do processo pelos gestores”. Já o 

fluxo de informação externo está relacionado às informações dos clientes conectadas às 

atividades de exploração da organização ao mercado. Segundo os autores, há um esforço em 

transferir rapidamente essa informação da organização a todos os atores pertinentes, tanto 

dentro como fora da empresa (PASSOS, 2012). 

Portanto, o modelo de Forza e Salvador se trata de conceito de fluxo voltado para o 

gerenciamento de processos numa organização. 

 

Modelo de Choo (2003) 

 

Este modelo de fluxo informacional reflete o ciclo do conhecimento dentro da 

organização, através de um fluxo contínuo de informações que envolvem as três esferas do 

conhecimento abordadas por Choo (2003), que são a criação de significado, a construção de 

conhecimento e a tomada de decisão.  

Para Inomata (2012), no modelo “a administração da informação é visualizada como a 

administração de uma rede de processos que adquirem, criam, organizam, distribuem e usam 

a informação”. Dessa forma, o referido modelo se traduz num processo contínuo com seis 

processos correlatos (ver Figura 3). 
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Figura 3 – Modelo Processual da administração da informação 

 
Fonte: Choo (2003, p. 404). 

 

No primeiro processo, é a identificação das necessidades da informação, onde é 

importante identificar de forma holística a necessidade da informação, utilizando-se as 

perguntas: O que? Por quê? Como a informação vai ajudar? De que forma a informação tem 

que ser apresentada? O que está acontecendo no ambiente? De acordo com Choo (2003, p. 

406), é preciso aceitar que “as necessidades de informações são condicionais, dinâmicas e 

multifacetadas, e uma especificação completa só é possível dentro de uma rica representação 

do ambiente total em que a informação é usada”. Segundo Inomata (2012), a identificação das 

necessidades de informação é o ponto acionador do processo e elas nascem dos problemas, 

incertezas e ambiguidades em situações de experiências específicas. 

A aquisição da informação é o segundo processo e é considerado pelo autor como uma 

função crítica de toda a administração da informação, á que tem que equilibrar o grande 

volume de necessidade informacional da organização com a atenção e capacidade cognitiva 

limitada do ser humano. Essas demandas ambíguas fazem com que a administração da 

informação, direcionadas às reais necessidades, evite a saturação da informação. 

A organização e armazenamento da informação é o processo responsável por 

organizar e arquivar as informações adquiridas ou criadas. Esta etapa representa a memória da 

maneira como se efetua a organização e o armazenamento da informação, uma vez que essas 

tarefas refletem como a organização percebe o seu ambiente. Choo (2003) também alerta para 

que a adesão é inflexível a esse banco de informações, visto que a inflexibilidade pode limitar 

a experimentação e a capacidade empreendedora. 

O próximo processo, produtos e serviços informacionais, é a etapa em que a 

necessidade informacional do usuário deve ser atendida com o oferecimento de uma mistura 

de produtos e serviços equilibrados e acompanhados de agregação de valor, de forma que 

potencialize o uso da informação. Conforme Choo (2003, p. 412) “para darem resultados, os 
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produtos e serviços de informação precisam abranger não apenas a área do problema, mas 

também as circunstâncias específicas que afetam a resolução de cada problema ou cada tipo 

de problema”. 

A distribuição da informação é o processo pelo qual as informações se disseminam 

pela organização. Consoante Inomata (2012), diz que “é um processo que requer que a 

informação correta atinja a pessoa certa, sob três aspectos fundamentais: tempo, lugar e 

formato adequado”. 

O sexto processo é o uso adequado da informação, considerado por Choo (2003, 

p.415), como “um processo social dinâmico de pesquisa e construção que resulta na criação 

de significado, na construção de conhecimento e na seleção de padrões de ação”. Nesse 

processo a informação passa a ter múltiplas representações, onde cada representação é 

resultado da interpretação cognitiva e emocional dos indivíduos ou dos grupos.  

O resultado de todo esse processo é o comportamento adaptativo do usuário, uma vez 

que este seleciona e executa ações voltadas para seu objetivo, desencadeando ações da 

organização que interagindo com as ações de outras organizações geram novas mensagens, 

retroalimentando de necessidade informacional. 

 

Modelo de Beal (2008) 

 

O modelo descreve as atividades relacionadas às etapas de tratamento da informação 

nas organizações, onde o cenário reflete a sua captação e produção. As informações dentro 

das organizações (não estruturadas, estruturadas em papel ou eletrônicas) percorrem uma série 

de etapas (PASSOS, 2012). Como destaca Ferreira e Perucchi (2011), no modelo de Beal, 

inicialmente a informação é captada externamente, fora do ambiente organizacional, sendo 

posteriormente tratada e destinada ao público interno e externo. 

O modelo de fluxo informacional apresentado por Beal (2004) divide-se em sete 

etapas: necessidades e requisitos, obtenção, tratamento, armazenamentos, distribuição, uso e 

descarte (Figura 4). 
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Figura 4 – Modelo de Fluxo de informação de Beal 

 
Fonte: Beal (2004, p.31). 

 

A primeira etapa é a identificação das necessidades e requisitos de informação da 

organização. Ela age como o elemento acionador do processo e, de acordo com a autora, essa 

etapa é “fundamental para que possam ser desenvolvidos produtos informacionais orientados 

especificamente para cada grupo e necessidade” (BEAL, 2004, p. 30). 

A obtenção da informação, segunda etapa, tem por característica ser um processo 

contínuo em que são desenvolvidas as atividades de criação, recepção e captura das 

informações. As informações podem ser provenientes de fontes diversas fontes e em qualquer 

mídia ou formato. 

Buscando tornar a informação mais acessível e fácil de ser localizada pelo usuário, 

Beal (2004) afirma que a mesma precisa ser tratada, definindo a terceira etapa do seu 

processo. Conforme Passos (2012, p. 52), “esse processo inclui sua formatação, estruturação, 

classificação, análise, síntese e apresentação, com o intuito de torná-la mais acessível aos 

usuários”. 

A quarta etapa é a distribuição da informação para o seu usuário final. Este usuário 

pode ser interno ou externo à organização. Passos (2012) reforça que a qualidade da rede de 

comunicação da organização favorece a uma melhor distribuição interna da informação. 

Em seguida, o uso da informação, que compõe a quinta etapa, é a mais importante para 

a autora, é onde a informação será inserida nas práticas da organização. Essa etapa possibilita 

a combinação de informações e, por conseguinte, o surgimento de novos conhecimentos que 

podem retornar e alimentar o ciclo da informação, num processo contínuo de aprendizado 

(PASSOS, 2012). 
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Na sexta etapa, o armazenamento, segundo a autora, ocorre a preservação dos dados e 

informações, possibilitando o seu uso e reuso. E, por fim, quando a informação torna-se 

obsoleta e perde a importância, a mesma deverá ser excluída dos repositórios, sétima e última 

etapa do modelo de Beal. 

Por fim, independente do modelo do fluxo, é necessário que a organização tenha a 

clareza do tipo de informação que possui, quais as suas necessidades informacionais para o 

desempenho de suas atividades e qual o tipo de usuário que necessita dela, desta forma torna-

se possível sistematizar as informações pertencentes à organização para que elas 

potencializem as atividades de trabalho e reduzam a incerteza em seus processos 

organizacionais (PASSOS, 2012). 

 

2.1.2 Barreiras existentes nos fluxos informacionais 

 

Dentre os elementos que compõem os fluxos informacionais, tais como a escolha e uso 

da informação, as necessidades informacionais, a velocidade da informação e as barreiras, 

este último, segundo Araújo (2014), é de suma importância, uma vez que os entraves nos 

fluxos são causados por barreiras que frequentemente estão presentes nos processos de 

comunicação. 

Trocas de informações e conhecimento são essenciais para o funcionamento das 

organizações. A palavra-chave é o compartilhamento de informação e conhecimentos 

(ALVES; BARBOSA, 2010). Para Passos (2012, p. 54), “entre os elementos que influem no 

fluxo informacional estão as barreiras que filtram, distorcem ou impedem a transferência das 

informações”. Corroborando com o autor, Inomata (2012, p. 79) afirma que “é no processo de 

comunicação da informação, especificamente, na transmissão de uma mensagem que se 

formam barreiras ou ruídos que se alocam entre emissores e receptores em forma de 

problemas para o uso eficiente dos recursos de informação disponíveis para o uso”. 

Alves e Barbosa (2010) dizem que uma variedade de terminologias é utilizada como 

sinônimo para a palavra “compartilhamento”, tais como transferência de informações, ou de 

conhecimentos, repasse, disseminação, divulgação, troca e distribuição. Ainda para os 

autores, a dinâmica do compartilhamento da informação no ambiente organizacional, no qual 

atuam seres com interesses e perfis diferentes, não é uma tarefa simples. No processo de 

comunicação onde existem canais de comunicação, emissores e receptores das mensagens, 

fatores como a cultura organizacional, o comportamento individual dos atores envolvidos, o 

limite cognitivo dos receptores, dentre outros podem se tornar um empecilho para a circulação 
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da informação. Diante disso, pesquisadores como Leitão (1985), Freire (1991), Starec (2002) 

e Alves e Barbosa (2010), forneceram com seus estudos uma significativa contribuição para a 

identificação das barreiras que podem influenciar o compartilhamento das informações nos 

fluxos informacionais (ver Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Barreiras identificadas no compartilhamento da informação: 

contribuição de estudos anteriores. 

Autores Contribuição do Estudo Barreiras Identificadas 

Leitão 
(1985) 

Analisa conceitualmente o papel da 
informação no desenvolvimento 
Tecnológico, com o objetivo de 
entender como o fluxo da 
informação afeta esse 
desenvolvimento. 

Internas/intrapessoais: baixo senso de 
competência e auto-estima; personalidade 
autoritária; valores; necessidades; experiência 
prévia; sentimento de ameaça; sentimento de 
medo e ansiedade; profecias auto-realizáveis; 
distorção da informação nova; resistência devido a 
atitudes assumidas anteriormente; a origem da 
informação; pouco conhecimento sobre os 
benefícios da 

Informação. 

Externas/interpessoais: semântica, diferenças 
em conhecimento, cultura ou educação, diferenças 
sociais, de posição ou "status", diferenças em 
percepção ou profissionais, excesso de 
informação, comportamento de grupo, 
características do emissor como 
confiança/desconfiança e simpatia/antipatia, 
fatores físicos como ruídos, barulhos, distração 
entre outros. 

Freire 
(1991) 

Aborda as barreiras na 
comunicação da informação 
tecnológica para produtores rurais 
no Nordeste brasileiro, utilizando o 
modelo de comunicação da 
informação de Wersig (1976). 

Ideológicas; Econômicas; Legais; De tempo; De 
eficiência; Financeiras; Terminológicas; De idioma; 
De capacidade de leitura; De consciência e 
conhecimento da informação; De 
responsabilidade. 

Starec 
(2002) 

Analisa o fluxo de informação de 
duas instituições de ensino 
superior, com o objetivo de discutir 
as dificuldades, ruídos, os 
problemas e barreiras da 
comunicação da informação e seus 
efeitos no fluxo informacional numa 
organização voltada para o 
aprendizado. 

Má comunicação; Cultura organizacional 
inconsistente; Falta de competência; Mau uso da 
tecnologia. 

Alves e Barbosa 
(2010) 

Identifica e analisa as principais 
influências e barreiras do 
compartilhamento da informação 
em ambientes organizacionais sob 
a perspectiva da governança do 
conhecimento. 

Organizacionais: Cultura organizacional; 
Mecanismos de compartilhamento: canais e 
ferramentas de relacionamento; Premiações ou 
sistemas de recompensa; Tecnologia; Natureza do 
conhecimento. 

Individuais: Motivação do indivíduo; Confiança; 
Reciprocidade; Poder e Status. 

Fonte: Adaptado de Alves e Barbosa (2010); Freire (1991); Leitão (1985); e Starec (2002). 
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Segundo Passos (2012), no estudo de Leite (1985) no fluxo de informação devem-se 

vencer tanto as barreiras internas ou intrapessoais quanto as externas ou interpessoais. As 

características relacionadas às barreiras internas estão mais profundamente envolvidas com a 

estrutura psicológica e, por esse motivo, são mais difíceis de serem modificadas. Porém, 

existem algumas características que podem funcionar como barreiras internas, que são mais 

facilmente modificáveis e, portanto, importantes para atuação no melhoramento do fluxo de 

informação, tais como: experiência prévia, sentimento de ameaça, sentimento de medo e 

ansiedade, profecias autorrealizáveis, distorção da informação nova, resistência devido a 

atitudes assumidas anteriormente, origem da informação e pouco conhecimento sobre os 

benefícios da informação. 

Baseada nas barreiras da comunicação detectadas por Wersig em 1976, em seu estudo, 

Freire (2005) identificou os seguintes tipos de barreiras: 

 

 Ideológica, considerando que agentes e usuários da informação 

participavam desigualmente da dinâmica socioeconômica e cultural da 

sociedade; 

 De eficiência, pois a relação entre o esforço para informar e os usos/ 

efeitos da informação estava prejudicada pela existência de fatores 

estruturais, [...];  

 Terminológica, uma vez que agentes e usuários não utilizavam o mesmo 

código de comunicação para recuperação de informações relevante [...]; 

 De consciência e conhecimento da informação, considerando que para 

atender à demanda de seus usuários o agente extensionista deveria não 

somente conhecer a informação disponível para atender à necessidade do 

usuário mas, especialmente, estar atento à dinâmica sociocultural do meio 

rural;  

 De responsabilidade, uma vez que uso da informação tecnológica 

depende da capacidade do usuário final utilizar a informação como insumo 

no processo produtivo;  

 De capacidade de leitura, [...] dificuldades na decodificação da 

linguagem escrita utilizada pelos agentes extensionistas. (FREIRE, 2005, 

p.40-41). 

 

A autora também agregou essas barreiras em três níveis: O Estrutural - que são as 

barreiras relacionadas aos processos sociais (ideológicas e de eficiência); O Institucional - o 

das barreiras relacionadas a agências e agente de informação (terminológicas, de consciência 

e conhecimento da informação e de responsabilidade); O Pessoal - o das barreiras 

relacionadas à característica dos usuários finais (capacidade de leitura). 

Starec (2002), em seu estudo realizado em instituições de ensino superior definiu 

como barreiras na comunicação: a má comunicação, visualizada quando as tentativas para 
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aumentar o fluxo de informação são pouco eficazes, e a linguagem que deveria ser única, 

muitas vezes não é; a cultura organizacional inconsistente, uma das barreiras mais difíceis 

de se transpor; a falta de competência, a barreira mais delicada e que requer um cuidado 

especial, exigindo o comprometimento do pessoal envolvido, onde não há fluxo 

informacional sem as redes interpessoais; a dependência tecnológica, quando as tecnologias 

da informação acabam dificultando o dia-a-dia nas organizações, uma vez que nenhum 

sistema está imune a falhas e defeitos (FREIRE, 2005; STAREC, 2002). 

Já Alves e Barbosa (2010), em seu estudo, identificaram na literatura uma 

classificação para esses fatores que influenciam o compartilhamento das informações e 

conhecimento nas organizações: Relacionados ao nível organizacional (cultura 

organizacional, canais e ferramentas de relacionamento, premiações ou sistemas de 

recompensa, tecnologia e natureza do conhecimento); Relacionados ao nível individual 

(motivação do indivíduo, confiança, reciprocidade, poder e status). 

À face do exposto, verifica-se a existência de um número considerável de barreiras 

que podem influenciar o processo de comunicação presente nos fluxos informacionais. Araújo 

(2014) confirma que as barreiras que ocorrem nos fluxos de informação não são estáticas, 

diferindo de acordo com o contexto no qual o fluxo de informação acontece. Ainda para o 

autor um fator considerado como barreira também pode ser visualizado como facilitador, e 

que “é possível afirmar que as barreiras são partes integrantes do fluxo de informação, pois o 

fluxo de informação é influenciado por fatores que podem ser positivos ou negativos.” 

(ARAÚJO, 2014, p. 59). 

Outro fator significativo no levantamento das barreiras é a influência do 

comportamento humano nos fluxos informacionais.  De acordo com Vital, Floriani e Varvakis 

(2010), os fluxos de informação podem ser fortemente influenciados pelos relacionamentos 

humanos dentro de uma organização. Com isso, certamente os contextos devem ser levados 

em questão, por serem agentes que interferem na percepção e condução dos processos. 

Ribeiro e Pinho Neto (2014) os usuários, atores determinantes da dinâmica, são influenciados 

pelo contexto ambiental nas organizações, que por sua vez também exercem influência sobre 

os fluxos de informação. 

Portanto, a seção a seguir abordará aspectos relacionados ao comportamento 

informacional. 

 

  



37 

3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 

O Comportamento Informacional é objeto de muitos estudos e pode interferir em 

diversas áreas do conhecimento, processos, serviços oferecidos a usuários e atividades 

organizacionais. Os estudos de comportamento informacional são advindos da temática 

“Estudos de usuários” e possuem uma longa tradição nas áreas de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação. Na literatura sobre necessidades e uso de informação, destaca-se uma 

evolução nos Estudos de usuários, passando de um enfoque inicial centrado em sistemas de 

informação para aspectos voltados aos usuários e suas necessidades.  

Os Estudos de usuários advêm de uma trajetória de pesquisa iniciada nos anos 60, 

onde estes eram de natureza quantitativa voltada para a frequência e uso do material. Nos 

anos 70, o foco era concentrado em identificar como a informação era obtida e usada. Já na 

década de 80, a preocupação era voltada ao planejamento de serviços ou sistemas de 

informação capazes de satisfazer as necessidades dos usuários. Nessa década, foram 

realizados os primeiros estudos integrativos centrados no usuário para compreender o seu 

processo de busca de informação, desenvolvendo vários modelos de comportamento de busca 

(ARAÚJO, 2016; GASQUE; COSTA, 2010; TERUEL, 2005).  

Na trajetória dos estudos de usuários, a mudança de abordagem era constante à medida 

que novos estudos eram publicados. Assim, Teruel (2005, p. 96, tradução nossa
5
) destaca que 

“[...] muitos estudos de necessidades e usos se tem centrado nos aspectos mais tangíveis do 

processo de busca de informação (a demanda e o uso) deixando de lado as questões mais 

abstratas desse processo (necessidade de informação)”. Porém, com o desenvolvimento desses 

estudos teóricos, houve a mudança para um olhar mais voltado aos aspectos intangíveis, 

surgindo, assim, o termo necessidade de informação. No início da década de 90, os termos 

busca, uso e necessidade de informação começaram a ser substituídos pela utilização do termo 

Comportamento informacional, havendo uma mudança de foco que até então era centrado nos 

sistemas de informação para o problema individual de cada usuário, levando em consideração 

seus aspectos cognitivos.  

Gasque e Costa (2010) afirmam que o Comportamento informacional está relacionado 

à busca, ao uso e ao manejo de informações e fontes para satisfazer as necessidades 

informacionais. Segundo Gasque e Costa (2010, p. 31) “o tema ‘comportamento 

                                                           
5
 [...] muchos estúdios de necessidades y usos se hayan centrado em los aspectos más tanglibles del processo de 

búsqueda de información (la demanda y el uso) dejando de lado las cuestiones más abstractas de este processo 

(necessidade de información). 
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informacional’ [...] substitui a nomenclatura utilizada nos trabalhos anteriormente 

denominados ‘necessidades e uso de informação’”. Para Martínez-Silveira e Oddone (2007, p. 

118), “a necessidade informacional pode ser entendida como uma experiência subjetiva que 

ocorre na mente de cada indivíduo em determinada circunstância ou como condição objetiva 

observável quando uma informação específica contribui para atender ao motivo que a gerou”. 

Segundo Wilson (2000), Comportamento informacional é a totalidade do comportamento 

humano em relação às fontes e canais de informação, incluindo a busca de informação ativa e 

passiva, além do uso da informação. Isto inclui a comunicação face to face com outras fontes 

e canais de informação, como também a recepção passiva de informação como, por exemplo, 

assistir a anúncios de televisão, sem qualquer intenção para agir na informação dada. 

Diante do exposto, verifica-se que o conceito de Comportamento informacional está 

relacionado ao comportamento de busca e uso da informação para sanar uma necessidade 

informacional. Ramalho, Hamad e Guimarães (2016, p. 234) complementam dizendo que “os 

estudos sobre as necessidades informacionais são importantes no processo de compreensão 

sobre o comportamento do usuário, bem como acerca da sua reação ao processo de busca e 

uso da informação”. Wilson (2000) define o comportamento de busca da informação como a 

busca intencional da informação, em consequência da necessidade de satisfazer um objetivo, e 

o comportamento de uso representa as ações físicas e mentais na incorporação da nova 

informação aos conhecimentos prévios do indivíduo. 

Ao transportar o estudo do comportamento informacional de indivíduos para o 

contexto das organizações, visualiza-se o comprometimento direto desse comportamento com 

a eficiência de processos e fluxos de informação organizacionais, refletindo 

consequentemente no processo de tomada de decisão. De acordo com Cavalcante e Valentim 

(2010, p. 248), “sendo os indivíduos o ‘alicerce’ da organização, logo qualquer 

comportamento que eles desenvolvam dentro da organização pode influir direta ou 

indiretamente no desenvolvimento da organização”. Corroborando com esse pensamento, 

Beal (2004, p.45) pontua que “a forma como os usuários lidam com a informação (buscam, 

usam, alteram, trocam, acumulam, ignoram) afeta profundamente a qualidade do fluxo 

informacional nas organizações”. 

Para o sucesso e desenvolvimento das organizações torna-se necessária uma interação 

eficiente e eficaz entre a informação, o conhecimento e as pessoas. O fator humano e sua 

relação com a busca, recuperação, uso e compartilhamento da informação devem ser 

valorizados para que haja uma construção de conhecimento colaborativo e competitivo em 

prol de todos os membros da instituição (SANTOS; SANTOS, 2015). O comportamento 
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informacional dos indivíduos perpassa todos os processos organizacionais e, por 

consequência, também a informação. Portanto, conforme Cavalcante e Valentim (2010, p. 

250) “ao passo que o contexto organizacional é permeado por intensos fluxos informacionais, 

e a informação é um fator que pode auxiliar o desenvolvimento das organizações, é necessário 

que o indivíduo possua comportamentos proativos em relação à informação”. Ainda para os 

autores, existe uma necessidade de os gestores compreenderem a relevância do 

comportamento informacional junto ao desenvolvimento de processos e tarefas 

organizacionais, bem como a necessidade de compreensão acerca do que engloba o 

comportamento informacional (CAVALCANTE; VALENTIM, 2010).  

Logo, para a promoção da otimização dos processos organizacionais e fluxos 

informacionais é condição sine qua non para os gestores o conhecimento do comportamento 

informacional dos indivíduos que compõem a organização e, desse modo, estimular a 

produção e o compartilhamento da informação de forma fluída e responsável para que a 

tomada de decisão que envolve seus processos seja realizada com mais segurança. 

 

3.1 Necessidade informacional e Satisfação do usuário 

 

Para se conhecer o comportamento informacional do usuário, levando em 

consideração a díade necessidade e uso da informação, aspectos decorrentes desse tipo estudo 

se tornaram sobremaneira cruciais para atingir tal objetivo. Um desses aspectos é o grau de 

Satisfação do usuário. 

Silva (2012) afirma que um dos principais fundamentos da necessidade da informação 

é a satisfação do usuário. Portanto, podemos afirmar que estes dois conceitos são diretamente 

proporcionais, uma vez observado que o grau de satisfação do usuário é alto, se a sua 

necessidade informacional for atendida plenamente. Porém, o contrário também pode ser 

constatado. Contudo, outro aspecto importante observado é a relação cíclica entre a 

necessidade de informação e satisfação. De acordo com Costa e Ramalho (2010, p. 58) “o 

homem é um ser insaciável por natureza, está constantemente insatisfeito. Como um ciclo, o 

processo de satisfação individual desencadeia novas necessidades e novos processos 

individuais de busca pela continuidade de satisfação”, suscitando, assim um processo 

motivacional que move o ser humano na busca insaciável pela sua satisfação. 

Os estudos sobre satisfação iniciaram com o teórico da Psicologia Abraham Harold 

Maslow, que idealizou uma das mais importantes teorias de motivação, analisando o 

comportamento motivacional do indivíduo como consequência das necessidades humanas. 
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“Para ele, as necessidades dos seres humanos estão sujeitas a uma hierarquia, o que implica 

dizer que quando o ser humano concretiza uma necessidade surge outra em seu lugar, fazendo 

com que o homem busque formas de satisfazê-la” (MASLOW, 1954 apud COSTA; 

RAMALHO, 2010, p. 59).  

Na área da Ciência da Informação, o pesquisador Barreto (1994), tomando como base 

uma pirâmide construída por Maslow, que caracteriza as necessidades e comportamentos 

humanos, realizou uma adaptação desta para demonstrar a demanda e a oferta de informação, 

relacionado as necessidades humanas aos estoques de informação existentes. De acordo com 

Costa e Ramalho (2010) essa relação ocasionou uma situação inversamente proporcional entre 

necessidades e estoques de informação para satisfação das necessidades dos indivíduos 

(Figura 5) 

 

Figura 5 – Relação entre necessidades e estoques de informação. 

 
Fonte: Barreto (1994). 

 

Ainda nos estudos sobre necessidades de informação dos usuários e sua satisfação, 

observa-se um complemento e uma factual relação entre eles. Dessarte, Silva (2012, p. 111-

112) afirma que “os estudos sobre necessidade de informação estão intrinsecamente ligados à 

promoção da satisfação dos usuários, enquanto a satisfação dos usuários só pode ser 

efetivamente concretizada quando do conhecimento e contemplação das necessidades de 

informação”. Além do mais, o autor indica dois pontos reflexivos quanto à relação 

necessidade de informação/satisfação do usuário: o convencional ou cognitivo e o não-

convencional ou social. O convencional parte das necessidades de informação do usuário até 

atingir a sua satisfação, já o não-convencional parte da satisfação do usuário e inclui as 

necessidades de informação como elemento crucial para a satisfação como construtos sócio-

interacionistas. 
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Costa e Ramalho (2010) adaptaram de Le Coadic (1996) um fluxo cíclico que 

expressa a relação entre a necessidade de informação e satisfação do usuário. Le Coadic 

(1996, p. 39) parte do pressuposto que “necessidades e usos são interdependentes, se 

influenciam reciprocamente de uma maneira complexa que determinará o comportamento do 

usuário e suas práticas” (Figura 6). 

 

Figura 6 – Ciclo das necessidades e usos da informação 

 
Fonte: Costa e Ramalho (2010, p. 62) adaptado de Le Coadic (1996). 

 

De acordo com Silva (2012, p. 112), 

 

O ciclo exposto por Le Coadic revela, além de um processo cíclico, um 

conjunto de relações harmoniosas ou não que estimulam o usuário a pensar a 

informação como um processo contínuo de busca e construção, 

estabelecendo uma relação recíproca entre os seguintes segmentos: 

necessidades e informação; informação e satisfação; necessidades e 

satisfação. 

 

Desse modo, Le Coadic parte de um pressuposto cognitivo do usuário, estando no 

centro do processo, ligando as suas necessidades de informação à sua satisfação. Em oposição 

a esse pensamento, há o paradigma social que liga a necessidade de informação do usuário às 

concepções sociais e materiais que se configuram como fundamentos para identificação e 

construção das suas necessidades e satisfações. Silva (2012, p. 113-114) reforça ainda que: 

 

[...] a informação construída no âmbito do paradigma social ou sócio-

cognitivo (HJØRLAND, 2002) e que favorece a identificação das 

necessidades de informação dos usuários que não deve ser entendida simples 

e essencialmente como modificação de estruturas ou diminuição de 

incertezas ou dúvidas (percepção do paradigma cognitivista), mas, deve ser 

um elemento que suscite dúvidas e estabeleça conflitos para transformação 

do conhecimento, tanto do usuário, quanto do centro de informação 

(percepção do paradigma sócio-cognitivo). 

 

Portanto, como se tem notado, os estudos sobre satisfação têm conquistado espaço nas 

áreas do conhecimento, com especial destaque nas áreas da Saúde e da 



42 

Biblioteconomia/Ciência da Informação. Para Silva (2012, p. 109) “é possível, inclusive 

afirmar a influência dos estudos de satisfação dos usuários em Saúde para a 

Biblioteconomia/Ciência da Informação, sendo muito comum o uso do termo satisfação 

associado à qualidade e avaliação”. Corroborando com a afirmação do autor, Martín (2000) 

destaca que o termo Satisfação, habitualmente aparece unido a outros dois termos que 

apresentam força similar: a qualidade e a avaliação. Para ele “os três elementos se apresentam 

consecutivamente, isto é, a avaliação é feita para aplicar qualidade e alcançar assim, a 

satisfação do usuário” (MARTÍN, 2000, p. 139, tradução nossa
6
). 

 

3.2 Modelos de comportamento informacional 

 

A partir da mudança de paradigma voltado aos sistemas de informação para o voltado 

ao usuário e suas necessidades informacionais, alguns autores desenvolveram diversos 

estudos que resultaram em modelos de comportamento na busca por informação, tais como 

Wilson (1981), Dervin (1983), Ellis (1989), Choo (2003), dentre outros. Esses modelos são 

diferenciados de acordo com a sua abordagem, isto é, de acordo com o seu nível de cognição, 

nível de comportamento social, nível de comportamento emocional etc., e estes refletem o 

comportamento informacional dos indivíduos que permeiam os fluxos de informação, 

interferindo diretamente nesses fluxos causando barreiras no caminho da busca e uso da 

informação. 

Os modelos de comportamento informacional, em sua maioria, se mostram através de 

definições apresentadas na forma de diagramas, descrevendo as atividades de busca de 

informação, abordando suas causas e consequências (FURTADO; ALCARÁ, 2015). 

 

O modelo de Wilson (1981) 

 

O modelo de comportamento informacional de Wilson foi elaborado em 1981, porém 

o estudioso o aperfeiçoou em 1996, e foi baseado nas necessidades fisiológicas, cognitivas e 

afetivas dos indivíduos. No primeiro modelo, as necessidades dos indivíduos estão 

diretamente relacionadas à sua personalidade, aos papéis que este desempenha na sociedade e 

aos contextos ambientais que influenciam esses papéis sociais. Para Furtado e Alcará (2015), 

o modelo está focado na busca ativa da informação, que se inicia a partir da percepção da 

                                                           
6
 Los tres elementos se presentan consecutivamente, es decir, se efectúa la evaluación para poder aplicar la 

calidad y conseguir con ello la satisfacción del usuário. 
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necessidade de informação, tendo como base duas proposições: a primeira enfatiza que a 

informação é uma necessidade secundária, originada a partir das necessidades primárias e a 

segunda ressalta que as pessoas ao buscarem informações, deparam-se com barreiras que 

podem impedi-las de encontrar a informação desejada. Essas barreiras estão ligadas a esses 

contextos de ordem pessoal, ambiental, social e interpessoal, influenciando na satisfação das 

necessidades informacionais (ver Figura 7): 

 

Figura 7 – Modelo de Comportamento informacional de Wilson (1981) 

 

Fonte: Matta (2010, p. 134).  

 

Ao aperfeiçoar o seu modelo no ano de 1996, Wilson adicionou alguns conceitos 

como: mecanismos de ativação, caráter cíclico da busca, importância do contexto e 

categorização de variáveis intervenientes, envolvidas com os aspectos individual, social e 

ambiental do indivíduo (FURTADO; ALCARÁ, 2015). Isto se deu pelo fato do modelo 

anterior considerar apenas os aspectos implícitos, excluindo os impactos que o contexto 

externo pode ter nos indivíduos e os impactos que as barreiras podem propiciar (MATTA, 

2010). Para a autora a ampliação do modelo ficou conhecida como o modelo de 

comportamento informacional complexo, passando a tratar as barreiras como variáveis 

intervenientes (ver Figura 8): 
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Figura 8 – Modelo de comportamento informacional de Wilson (1996) 

 
Fonte: Matta (2010, p. 135). 

 

O modelo Sense-Making de Brenda Dervin (1992) 

 

A partir dos anos 80, com a ruptura de pensamento nos estudos de usuários, segundo 

Gasque e Costa (2010) houve uma passagem de um paradigma tradicional (centrado na 

objetividade, mecanicismo, passividade dos usuários, trans-situacionalidade) para um 

paradigma centrado na subjetividade humana, no construtivismo, na visão dos usuários como 

seres ativos, na situacionalidade, na visão holística e no cognitivismo. Com isso, se iniciaram 

estudos sobre a maneira como as pessoas dão significado ao mundo e ao uso da informação 

nesse processo. Nesse contexto, a pesquisadora Brenda Dervin, em 1983, criou o modelo de 

comportamento informacional conhecido como Sense-Making. 

Para Brenda Dervin o foco dos estudos de comportamento informacional está na 

construção de sentidos que o usuário oferece ao perceber, compreender, interagir com as 

fontes informacionais e usar a informação e outros recursos neste processo, a partir das 

experiências sociais, culturais, políticas e econômicas do sujeito (FURTADO; ALCARÁ, 

2015). De acordo com Choo (2003) a perspectiva de Dervin contribui para um melhor 

entendimento da experiência humana de busca e uso da informação, pois a informação é 

construída nos pensamentos e sentimentos dos usuários, e fica disponível na vida e no 

ambiente de trabalho, cujas condições determinam seu uso e sua utilidade. 
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Cruz et al. (2011) relata que a metáfora da construção de sentido ou trinômio do Sense 

Making, é composto pelos seguintes elementos (ver Figura 9): Situação, contexto no tempo e 

no espaço onde o sentido é construído e a necessidade de informação emerge; Gaps ou 

lacunas, pontos em que o usuário tem pouca ou nenhuma compreensão do processo e isto o 

leva a interromper o seu caminho; e Usos/help, que se refere ao uso ou não uso da informação 

pelo indivíduo, na busca de sentido. 

 

Figura 9 – Trinônimo do Sense-Making. 

 
Fonte: (CRUZ et al., 2011, p. 214). 

 

Dervin e Nilan (1986, p. 23, tradução nossa
7
) explicam o modelo da seguinte forma: 

“O Sense-Maker está interrompido em uma situação. O movimento é impedido por algum tipo 

de lacuna [...]. O Sense-Maker é percebido como potencial tipo de uso de qualquer ponte 

construída para atravessar esta lacuna que o usuário enfrenta”. A pessoa se move no espaço e 

no tempo através de suas experiências, criando significado. Choo (2003, p. 86) afirma que: 

 

Enquanto a pessoa for capaz de construir significados, o movimento para a 

frente é possível. Entretanto, de quando em quando, o movimento é 

bloqueado por uma descontinuidade. A pessoa pára numa situação em que o 

movimento para a frente é impedido pela percepção de um vazio cognitivo. 

 

Em seus estudos Dervin destaca o conceito de vazio cognitivo, vislumbrado na Figura 

7 em forma de “Gap enfrentado”, no qual, segundo Choo (2003, p. 86) “a pessoa perde o 

sentido interno e a necessidade de criar novos significados. Ela define a natureza do vazio e, 

baseada nessa interpretação, escolhe táticas para transpô-lo”, situação identificada na Figura 7 

                                                           
7 The sense-maker is stoped in a situation. Movement is prevented by some kind of gap [...]. The sense-

maker is seen as potentially making some kind of use of whatever bridge is built across the gap the user 
faces. 
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como “Gap preenchido”. Ademais, Teruel (2005, p. 103, tradução nossa
8
) complementa: “em 

termos gerais, sense-making é uma conduta, tanto interna (cognitiva) como externa 

(procedimentos) que permite ao indivíduo construir e desenhar seu movimento através do 

tempo e do espaço”.  

Para Teruel (2005, p. 103, tradução nossa
9
), na definição do Sense-Making está “ [...] 

implícita a ideia de descontinuidade, fundamento desta teoria, segundo a qual o ser humano 

dá sentido de forma a mudar a sua situação vital”. A ideia de descontinuidade é salientada por 

Choo (2003) ao abordar um grupo de categorias, rotuladas de paradas de situação, que foram 

desenvolvidas para descrever a maneira pela qual as pessoas veem o caminho à sua frente 

sendo bloqueado. 

 

Parada de decisão: na qual a pessoa vê dois ou mais caminhos à sua frente. 

Parada de barreira: na qual a pessoa vê uma estrada à sua frente, mas algo ou 

alguém bloqueia sua passagem. 

Parada rotatória: na qual a pessoa não vê nenhum caminho à sua frente. 

Parada de inundação: na qual a pessoa sente que a estrada desapareceu de 

repente. 

Parada problemática: na qual a pessoa sente-se arrastada por uma estrada que 

não escolheu. (CHOO, 2003, p. 87) 

 

Ao perceberem que estão nessa situação de vazio, as pessoas farão perguntas na 

tentativa de transpô-lo. Isso os levará para outro grupo de categorias, consideradas universais, 

que estão relacionadas com perguntas que visam transpor o vazio e a entender como as 

pessoas põem em prática as informações obtidas. 

Verifica-se que “[...] pelo modo como as pessoas percebem seus vazios cognitivos e 

como desejam informações para ajudá-las, pode-se prever seu comportamento de busca e uso 

da informação” (CHOO, 2003, p. 87). Ainda, o autor complementa dizendo que “os modos 

como as pessoas percebem seus vazios cognitivos e como desejam informações para ajudá-las 

podem ser codificados em categorias universais aplicáveis a diferentes grupos de usuários da 

informação” (CHOO, 2003, p. 87). 

 

  

                                                           
8
 Em términos generales, sense-making es uma conducta, tanto interna (cognitiva) como externa 

(procedimientos) que permite al individuo construir y diseñar su movimiento a través del tiempo y el espacio. 
9
 [...] implícita la idea de discontinuidad, fundamento de esta teoria, según la cual el ser humano da sentido de 

forma cambiante a sus situaciones vitales. 
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Modelo de Ellis (1989) 

 

O modelo de Ellis foi desenvolvido em 1987, como resultado de um estudo empírico 

com cientistas sociais para identificar quais eram as etapas que estes utilizavam no processo 

de busca da informação. O estudo resultou na tese intitulada The Derivation of a Behavioural 

Model for Information Retrieval System Design - A derivação de um modelo de 

comportamento para o design de sistemas de recuperação da informação (RAMALHO; 

HAMAD; GUIMARÃES, 2016).  

Este modelo se diferencia dos demais por não se apresentar em forma de diagrama, 

uma vez que o resultado do estudo de Ellis resultou na identificação de um padrão no grupo 

dos cientistas pesquisados, ocasionando num elenco de seis categorias que, para o autor, no 

momento, eram suficientes para padronizar as diferentes características encontradas 

(RAMALHO; HAMAD; GUIMARÃES, 2016). Porém, em um novo estudo realizado 

juntamente com os autores Cox e Hall, no ano de 1993, Ellis acrescentou mais duas etapas: 

Verificação e Finalização (ver Figura 8). 

 

Figura 10 – Processo de fases da estrutura comportamental de Ellis (1989) 

 

Fonte: Garcia (2007, p. 107). 

 

De acordo com Garcia (2007) o modelo de Ellis não faz nenhuma exigência para o 

efeito de que diferentes comportamentos durante a busca por informação constituam-se em 

um único conjunto de fases/estágios. Desse modo, o autor usa o termo “características” no 

lugar de “fases”. Assim, estas características são definidas abaixo: 

 

 Iniciar: são os primeiros passos da busca da informação, onde se tem o primeiro 

contato com as fontes de informação; 
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 Ligação: nesta etapa o indivíduo vai buscar a informação nas fontes indicadas pelas 

primeiras fontes encontradas, ocorrendo uma “ligação” entre as fontes. Segundo 

Garcia (2007) a ligação pode ser para trás (ocorre quando são seguidas referências de 

uma fonte inicial que o trabalho principal referenciou) ou para frente (seguir outras 

fontes que recorreram a uma fonte original – quem referenciou o trabalho principal); 

 Navegar: procura casual pelas informações em áreas de interesse potencial. Nessa 

etapa o indivíduo começa a se familiarizar com a sua busca; 

 Diferenciar: é um modo de filtrar e selecionar a informação obtida. De acordo com 

Ramalho, Hamad e Guimarães (2016, p. 237) “é uma etapa sofisticada que leva em 

consideração aspectos como: qualidade e confiabilidade da fonte”; 

 Monitorar: acompanhamento da atualização das informações na área pesquisada; 

 Extrair: seleção de materiais identificados como relevantes. Resume-se a uma 

utilização sistemática das fontes de informação.  

 Verificar: etapa onde será realizada uma conferência da consistência, veracidade, 

confiabilidade e atualidade da informação encontrada; 

 Finalizar: pode ser definido como o fim da busca pela informação ou retorno à busca 

ao final de um projeto para pesquisar na literatura se há trabalhos similares ao seu 

projeto desenvolvido. 

 

Ellis aponta que a inter-relação detalhada ou interação dessas caracteristicas em 

qualquer busca individual padrão dependerá das circunstâncias únicas das atividades de busca 

de informação do indivíduo e em um determinado espaço de tempo. Porém a caracteristica da 

“iniciação” deve iniciar um processo de busca e a “finalização” deve terminá-la (GARCIA, 

2007; MARTÍNEZ-SILVA; ODDONE, 2007). 

 

Modelo de Choo (2003) 

 

O modelo de comportamento informacional de Choo é considerado um modelo 

multifacetado de uso da informação. Segundo Pereira (2011), ele permite a análise do 

processo de busca e uso da informação considerando três etapas: a identificação da 

necessidade informacional, o processo de busca e o uso da informação, e em cada etapa é 

possível examinar os efeitos das dimensões cognitivas, emocionais e situacionais que ocorrem 

sobre o indivíduo neste processo (Figura 11). 
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Figura 11 – Modelo multifacetado de uso da informação de Choo (2003) 

 
Fonte: Pereira (2011, p. 69). 

 

De acordo com Choo: 

 

Um modelo de uso da informação deve englobar a totalidade da experiência 

humana: os pensamentos, sentimentos, ações e o ambiente onde eles se 

manifestam. Partimos da posição de que o usuário da informação é uma 

pessoa cognitiva e perceptiva; de que a busca e o uso da informação 

constituem um processo dinâmico que se estende no tempo e no espaço; e de 

que o contexto em que a informação é usada determina de que maneiras e 

em que medida ela é útil. (CHOO, 2003, p. 83) 

 

Conforme Pereira (2010) o modelo é composto por três estágios. No primeiro, são 

examinados os ambientes onde a informação é processada e utilizada. Esse ambiente é interno 

ao indivíduo e é formado por suas necessidades cognitivas e reações emocionais. Já o 

ambiente de uso é externo ao indivíduo e inclui condições do meio profissional ou social que 

influenciam na busca e uso da informação. No segundo estágio, são identificados 

comportamentos referentes ao processo de busca e uso da informação pelo usuário, com a 

intenção de modificar o seu estado de conhecimento inicial. Aqui o comportamento típico é a 

seleção de informações relevantes que permitam a mudança no estado inicial de 

conhecimento ou na capacidade de agir do indivíduo. Logo no terceiro estágio, são 

examinadas as interações entre os ambientes de processamento e uso da informação e cada 

um dos componentes de busca e uso apontados (PEREIRA, 2010). 

Cabe ressaltar que a base conceitual do modelo de Choo leva em consideração os 

seguintes estudos: de Wilson (1981, 1999) e de Dervin (1993) com sua teoria de criação de 
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sentido “sense-making”;de Carol Kuhlthau (1991) que identificou as reações emocionais que 

acompanham o processo de busca da informação; e de Robert Taylor (1986) que propôs as 

dimensões situacionais do ambiente em que a informação é usada (PEREIRA, 2010). Ainda 

segundo o autor, estas dimensões são responsáveis pela alteração constante da percepção do 

indivíduo sobre o papel da informação e seus comportamentos de busca e uso, incluindo os 

critérios que utiliza para julgar a validade de uma informação (PEREIRA, 2010). 
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4 ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Vivemos numa realidade onde o número de pessoas com deficiência vem aumentando 

de forma significativa. De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010, o país possui cerca de 45,6 

milhões de pessoas que se declaram com alguma deficiência, correspondendo a 23,9% da 

população brasileira (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2010). Em meio a essa estatística crescente, nos deparamos com uma estrutura social que 

ainda está caminhando em relação à inclusão dessas pessoas na sociedade, tanto no aspecto 

social como também no educacional, cultural, econômico dentre outros. 

O desafio da inclusão de pessoas com deficiência nos diferentes segmentos de relações 

sociais não é algo novo, e por ser uma questão complexa deve ser abordada a sua 

terminologia, uma vez que, historicamente, existiram várias denominações usadas ao se 

dirigir a pessoas com deficiência, refletindo, assim, o comportamento estigmatizado da 

sociedade diante desses cidadãos. Segundo Sassaki (2005), durante séculos as pessoas com 

deficiência eram chamadas de “inválidos”, sendo considerados totalmente inúteis. No século 

XX, até meados de 1960, o termo utilizado era “incapacitados”, e de 1960 a 1980, passou a 

ser “defeituosos” (com deformidades), “deficientes” (indivíduos com alguma deficiência 

física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla), ou “excepcionais” (indivíduos com 

deficiência intelectual). De acordo com o autor, a partir dessa época as pessoas com 

deficiência começaram a serem vistas e aceitas pela sociedade. De 1981 até 1987, houve uma 

mudança do termo para “pessoas deficientes”, e de 1988 até 1993, usavam-se os termos 

“pessoas portadoras de deficiência” ou “portadores de deficiência”. A partir da década de 

1990 surgem os termos “pessoas com necessidades especiais”, “portadores de necessidades 

especiais”, “pessoas especiais”, “pessoas com deficiência”, “portadores de direitos especiais” 

(SASSAKI, 2005). Atualmente no Brasil o termo utilizado legalmente é “pessoa com 

deficiência”, já no âmbito da legislação brasileira sobre Educação, o termo utilizado é “pessoa 

com necessidades educacionais especiais”. 

Ressalta-se que por se tratar de um cenário de uma instituição de ensino superior, a 

terminologia utilizada no estudo é “Necessidades Educacionais Específicas”. O termo 

“Específicas” se justifica pelo fato da especificidade do atendimento e pela característica 

diversificada e individualizada dos discentes atendidos pela CAENE/UFRN. Destaca-se 

também que este termo só passou a ser utilizado oficialmente a partir de 2017. Portanto, os 
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documentos elaborados pela instituição nos anos anteriores ainda vão utilizar o termo 

“Especiais”. 

Apesar dos estigmas da sociedade em relação às pessoas com deficiência, as tentativas 

de inclusão é algo que vem sendo discutido em todos os ramos da sociedade desde tempos 

remotos. No âmbito legal, muito já se foi construído para a promoção da igualdade de direitos 

das pessoas com deficiência, passando pela esfera universal, como a Declaração de 

Salamanca, desde o nosso legado maior que é a Constituição brasileira. (MELO, 2015).  

De acordo com a publicação Mídia e Deficiência (2003, p. 18), “o Brasil é signatário 

de documentos internacionais que definem a inserção incondicional de pessoas com 

deficiência na sociedade – a chamada inclusão”. Contudo, evidencia-se além do termo 

inclusão outra nomenclatura utilizada no contexto: a integração. Todavia, cabe destacar a 

diferença conceitual entre ambos.  

Ainda segundo a mesma publicação, a Integração nos induz a acreditar que podemos 

escolher quais seres humanos têm o direito a estar em ambientes sociais como escolas, igrejas, 

ambientes de trabalho, etc. No modelo integrativo, só se aceitava inserir na sociedade as 

pessoas com deficiência que fossem consideradas “prontas”
10

 para conviver nos sistemas 

sociais gerais. Nesse contexto integrativo, o máximo feito pela sociedade neste processo de 

inserção seriam pequenos ajustes como adaptar uma calçada, um banheiro ou até receber uma 

criança com deficiência mental numa sala de aula (contanto que esta pudesse acompanhar a 

turma). Porém, como raramente crianças com deficiência mental podem ter o mesmo ritmo de 

aprendizagem dos demais alunos, era certo que em breve aquele aluno seria sumariamente 

devolvido para a família (MÍDIA..., 2003). 

Já a Inclusão tem uma proposta contrária e nos aponta um novo caminho. Nesse 

contexto, nossas decisões são pautadas pela certeza de que o direito de escolher seres 

humanos é filosoficamente ilegítimo, além de ser inconstitucional. Numa sociedade inclusiva, 

o compromisso é com as minorias e não somente com as pessoas com deficiência, além desta 

sociedade se auto-exigir transformações intrínsecas (MÍDIA..., 2003). 

 

É um movimento com características políticas. Como filosofia, incluir é a 

crença de que todos têm direito de participar ativamente da sociedade. Como 

ideologia, a inclusão vem para quebrar barreiras cristalizadas em torno de 

grupos estigmatizados. A inclusão é para todos porque somos diferentes. 

(MÍDIA..., 2003, p. 20, grifo do autor)  

 

                                                           
10

 Prontas no sentido de aptas para aprender, trabalhar, se expressar, se locomover mais ou menos bem pelas 

ruas das cidades (MÍDIA..., 2003). 
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Além disso, o conceito de Inclusão tem relação com outro conceito: a Acessibilidade. 

A sociedade habitualmente tem a ideia inicial de que a acessibilidade se refere a mudanças no 

urbanismo e nas edificações. Contudo, o seu conceito é bem mais abrangente. Para Sassaki 

(2009, p. 1) a inclusão é “o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados 

adequados para toda a diversidade humana - composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, 

gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos - com a participação das próprias 

pessoas na formulação e execução dessas adequações”. Já a Secretaria Especial dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência define a Acessibilidade como “um atributo essencial do ambiente 

que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas” (BRASIL, [2017?]). De acordo com 

órgão, a acessibilidade deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na 

informação e comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e 

comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso 

público, tanto na cidade como no campo.  

Corroborando com essa afirmação, Sassaki (2009) indica seis dimensões de 

acessibilidade: 

 

 Acessibilidade Arquitetônica: não há barreiras ambientais físicas; 

 Acessibilidade Comunicacional: sem barreiras na comunicação entre as pessoas, na 

escrita ou virtual; 

 Acessibilidade Metodológica: sem barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho 

e educação; 

 Acessibilidade Instrumental: não há barreiras nos instrumentos, utensílios e 

ferramentas de estudo, trabalho, lazer e recreação; 

 Acessibilidade Programática: sem barreiras embutidas em políticas públicas, 

legislações, normas ou regulamentos; 

 Acessibilidade Atitudinal: não há preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações nos comportamentos da sociedade para a pessoa com deficiência. 

 

Sassaki (2009) afirma também que a Acessibilidade Tecnológica não constitui uma 

dimensão de acessibilidade, uma vez que todos os tipos de tecnologias assistivas, tecnologias 

digitais, tecnologias de informação e comunicação, devem permear as seis dimensões como 

suportes à realização de todos os direitos das pessoas com deficiência. Cabe também ressaltar 

a importância do uso das Tecnologias Assistivas na promoção da acessibilidade. Consoante 
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com a publicação Mídia e Deficiência (2003), Tecnologia Assistiva se refere a todo e 

qualquer item, equipamento, produto ou sistema que contribua com o desenvolvimento das 

potencialidades de indivíduos com limitações. Estas limitações podem ser de ordem físicas, 

sensoriais, cognitivas, motoras, dentre outras restrições ou disfunções que caracterizam uma 

deficiência ou incapacidade de qualquer natureza. Essas tecnologias auxiliam as pessoas no 

desenvolvimento de suas tarefas diárias, à sua locomoção, à aprendizagem, à comunicação e 

até na inserção na vida familiar e social. 

Em se tratando de acessibilidade, torna-se de suma importância o entendimento dos 

diversos tipos de deficiência, como também a terminologia a ser utilizada para com o 

tratamento social da pessoa com deficiência. De acordo com a Assessoria Especial de 

Assistência à Pessoa com Deficiência de Goiás (2013) na tentativa de serem politicamente 

corretas, as pessoas acabam agindo da maneira menos correta possível, utilizando um 

vocabulário inadequado e, dessa forma, podendo refletir preconceito e falta de conhecimento. 

Destaca-se que o indivíduo pode ter uma única deficiência ou múltiplas deficiências, e 

estas podem ser divididas em conjuntos distintos: deficiência visual, deficiência motora, 

deficiência auditiva, deficiência mental e deficiência física. Nesse contexto, o Decreto nº 

5.296/2004, bem como outros autores, abordam a seguir as diferentes deficiências e seus 

conceitos: 

 

 Deficiência Mental: A Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) a define como uma parada do 

desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, 

caracterizados essencialmente por um comprometimento, durante o período de 

desenvolvimento, das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, 

das funções cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento social; este 

pode acompanhar outro transtorno mental ou físico, ou ocorrer de modo 

independentemente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1997); 

 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 

quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

(BRASIL, 2004); 

 Deficiência Motora: Refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que 

compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As 
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doenças ou lesões que afetam quaisquer sistemas, isoladamente ou em conjunto, 

podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo 

os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida (GOIÁS, [20--?]); 

 Deficiência auditiva: é a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 

3.000Hz (BRASIL, 2004). A perda parcial ou total da audição pode ser causada por 

má-formação (causa genética), lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o 

aparelho auditivo. A deficiência auditiva moderada é a incapacidade de ouvir sons 

com intensidade menor que 50 decibeis e costuma ser compensada com a ajuda de 

aparelhos e acompanhamento terapêutico. Em graus mais avançados, como na perda 

auditiva severa (quando a pessoa não consegue ouvir sons abaixo dos 80 decibeis, em 

média) e profunda (quando não escuta sons emitidos com intensidade menor que 91 

decibeis), aparelhos e órteses ajudam parcialmente, mas o aprendizado de Libras e da 

leitura orofacial, sempre que possível, é recomendado. Perdas auditivas acima desses 

níveis são consideradas casos de surdez total (AMPUDIA, 2011); 

 Deficiência física: é aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou 

mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2004). 

 

Existem, também, outras necessidades especiais que não são enquadradas como 

deficiência, mas que necessitam, pela sua condição específica, de apoio em relação à 

acessibilidade. O Ministério Público do Estado de Goiás ([20--?]) especifica algumas delas: 

 

 Pessoas com Altas Habilidades: apresentam desempenho notável ou elevada 

potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 

capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, criatividade ou 

produtividade, capacidade de liderança, talentos especiais (artes dramáticas, música, 

etc.), capacidade psicomotora; 
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 Pessoas com distúrbios de aprendizagem: Refere-se a indivíduos que apresentam 

distúrbios em um ou mais dos processos psicológicos básicos envolvidos na 

compreensão ou uso da linguagem falada ou escrita, distúrbio este que se manifesta 

por uma capacidade imperfeita para fixar atenção, raciocinar, falar, ler, escrever, 

soletrar ou realizar cálculos matemáticos. Exemplos: dislexia e discalculia; 

 Distúrbio de Déficit de Atenção, Comportamento e Conduta: Os distúrbios de déficit 

de atenção (DDA) são também conhecidos como DHDA - distúrbios de hiperatividade 

com déficit de atenção, ou ainda como transtornos de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH). Esses distúrbios ocorrem, muito frequentemente, associados a 

problemas de memória, de linguagem receptiva e expressiva e de habilidades 

executivas, como o manejo ineficiente do tempo e a desorganização do material 

escolar. 

 

Outro conceito relacionado à acessibilidade, que deve ser levado em consideração é a 

ideia de Desenho Universal. O movimento ganhou forças na década de 80 com a realização 

de campanhas que exigiam não somente a eliminação de barreiras (desenho adaptável) mas 

também a não-inserção de barreiras (desenho acessível), e até os dias atuais é indicado na 

promoção da acessibilidade. No conceito de desenho adaptável, a preocupação é no sentido de 

adaptar os ambientes obstrutivos. Já no conceito de desenho acessível, a preocupação está em 

exigir que profissionais arquitetos, engenheiros, urbanistas e desenhistas industriais não 

incorporem elementos obstrutivos nos projetos de construção de ambientes e utensílios. O 

Desenho Universal se refere a um ambiente que leve em conta toda e qualquer diferença 

(MÍDIA..., 2003).  

Portanto, a promoção da acessibilidade é dever da sociedade, bem como direito da 

pessoa com deficiência. Para tanto, torna-se imprescindível o conhecimento das políticas de 

inclusão que amparam as ações desenvolvidas no âmbito do nosso país e no mundo. 
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4.1 Política de acesso à informação 

 

A igualdade de direitos e oportunidades deve ser promovida a todos os seres humanos, 

independente de cor, raça, nível socioeconômico e condições físicas. Nesse cenário, pessoas 

com deficiência vêm cada vez mais ocupando os seus espaços na sociedade e lutando pelo 

cumprimento de suas garantias legais. Com a evolução de seus direitos, no âmbito nacional e 

internacional, a pessoa com deficiência vem encontrando todo um aparato legal que garante o 

suporte social, econômico, físico e instrumental, favorecendo a sua inclusão social.  

No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada 

pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, foi um marco histórico em 

relação à promoção da igualdade plena de direitos, onde em seu Art. 7 afirma que “todos são 

iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). Partindo do princípio de igualdade, 

outras ações legais foram promovidas internacionalmente em relação aos direitos às condições 

básicas do ser humano, tais como saúde, educação, trabalho, e dentre estas, o direito ao acesso 

à informação, vista também como uma questão primordial de cidadania.  

Nesse universo, as políticas de acesso à informação começam a ser abordadas em 

algumas legislações que tratam dos direitos gerais da pessoa com deficiência. Em 1993, as 

Normas para Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência da ONU trazem 

em sua Parte II, Regra 5, letra “b” indicações para que os Estados adotem medidas para 

garantir o acesso à informação e à comunicação para pessoas com deficiência 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993).  

A Declaração de Salamanca, documento elaborado na Conferência Mundial sobre 

Educação Especial, em Salamanca, na Espanha em de 10 de julho de 1994, foi um marco 

legal da educação especial e inclusão social. A sua Parte III, que fala das orientações para 

ações em níveis regionais e internacionais, aponta que uma “coordenação internacional 

deveria existir no sentido de apoiar especificações de acessibilidade universal da tecnologia 

da comunicação subjacente à estrutura emergente da informação” (DECLARAÇÃO..., 1994). 

Ainda no contexto internacional temos a Convenção da ONU sobre o Direito das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de 

dezembro de 2006. Em seu Art. 21, a Convenção trata sobre a Liberdade de expressão e de 

opinião e acesso à informação, indicando que:  
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Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que 

as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de 

expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar 

informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas 

e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, 

conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre as quais: 

 

a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, 

todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos 

acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência; 

b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, 

comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, 

modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com 

deficiência; 

[...] 

c) Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela Internet, a 

tornar seus serviços acessíveis a pessoas com deficiência; [...]. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2006). 

 

Esta Convenção foi promulgada no Brasil em 25 de agosto de 2009 e intitulada como 

Decreto nº 6.949/2009, tendo como objetivo ratificar, como emenda constitucional, a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que assegura o acesso a um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis (BRASIL, 2009).  

Ainda em relação a colaborações internacionais para promoção da inclusão de pessoas 

com deficiência, a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

contribuiu com um conjunto de diretrizes voltadas a bibliotecas, com o objetivo de “prover 

bibliotecas, governos e outros mantenedores com uma estrutura para o desenvolvimento de 

serviços de bibliotecas para pessoas incapazes de utilizar material impresso” (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECAS E INSTITUIÇÕES, 2009, p. 

9). Ressalta-se a grande contribuição desse documento para produção, disseminação e 

padronização de materiais informacionais acessíveis.  

Adentrando em âmbito nacional, um verdadeiro aparato legal norteia a política de 

inclusão educacional e de acesso à informação no país. Dentre elas destacam-se: 

 

 A Portaria MEC nº 3.284/2003, destinada às Instituições de Ensino Superior (IES), 

que trata especificamente do atendimento às pessoas com deficiência física e sensorial, 

determinando que, para o credenciamento dessas instituições, devem ser tomados 

como itens de avaliação os requisitos de acessibilidade para essa população (BRASIL, 

2003); 
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 O Decreto nº 5.296/2004, que trata das condições para promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, destacando em seu artigo 24 

que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, público ou 

privado, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes 

ou compartimentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, laboratórios, áreas de lazer e 

sanitários. Ademais, possui em seu capítulo VI, que trata do acesso à informação e à 

comunicação, 14 artigos que abordam diretrizes para a promoção da acessibilidade 

informacional e comunicacional no país para pessoas com deficiência (BRASIL, 

2004); 

 A Política Nacional de Educação Especial de 2008, elaborada pela Secretaria de 

Educação Especial (SEESP), sob a perspectiva da educação inclusiva para todas as 

instituições de ensino, retoma a compreensão de educação especial como transversal a 

todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2008); 

 Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, 

prevendo, no § 2º do art. 5º: 

 

[...] 

VII – estruturação de núcleos de acessibilidade nas Instituições Federais de 

Educação Superior. 

[...] 

§ 5º Os núcleos de acessibilidade nas instituições Federais de Educação 

Superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e informação que 

restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de 

estudantes com deficiência (BRASIL, 2011, p.12). 

 

 Lei nº 13.146, de 06 de junho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A lei pode ser 

considerada como um marco na edição de materiais informacionais acessíveis, como 

também em outros aspectos sociais da pessoa com deficiência. Em seu Capítulo II, que 

trata do acesso à informação e à comunicação, o texto sinaliza que: 

 

Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à 

edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos 

acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas 

com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o 

direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. 
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§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a 

atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de 

educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas 

de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção 

também em formatos acessíveis. 

 

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser 

reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras 

tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz 

sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em 

Braille. 

 

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de 

artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. (BRASIL, 

2015) 

 

 Tratado de Marraquexe para Facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, 

com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, 

celebrado em Marraquexe, no âmbito da conferência diplomática da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 28 de junho de 2013. O acordo, em 

2015, já contava com a assinatura de cinquenta e oito países, incluindo o Brasil, e 

demandava vinte ratificações para entrar em vigor, fato ocorrido em setembro de 2016 

(MAZZUOLI; XAVIER, 2016). O Tratado estabelece duas exceções aos direitos 

autorais que permitirão a livre produção e distribuição de obras em formato acessível 

no território das Partes Contratantes e o intercâmbio transfronteiriço desimpedido 

destes formatos. 

 

Cabe ressaltar, ainda, a existência de leis que, embora não tenham sido elaboradas 

especificamente com o intuito de efetivar a inclusão de pessoas com deficiência, abordam 

alguns aspectos que somados a estas leis, reforçam a ideia da promoção da inclusão desses 

indivíduos. Um exemplo disso é a Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, 

atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Em seu capítulo IV que trata das 

Limitações aos Direitos Autorais, especificamente em seu art. 46, inciso I, alínea d, a lei 

afirma que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, “de obras literárias, 

artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, 

sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer 

suporte para esses destinatários” (BRASIL, 1998). 
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Tomando esse aparato legal como norte, as IES trazem para si a reponsabilidade de se 

adequarem à legislação vigente por meio de adoção de políticas internas de inclusão. Essas 

políticas vão desde o processo seletivo de ingresso de estudantes com necessidades 

educacionais específicas até o fornecimento do suporte necessário para a qualidade de sua 

vida acadêmica através de medidas de acessibilidade física e comunicacional, garantindo o 

direito de ir e vir dessas pessoas e o acesso à informação, favorecendo dessa maneira as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, propostas nessas instituições.  

Nesse enquadramento, a UFRN no ano de 2010, incluiu em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) políticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência 

no ensino superior. O PDI da UFRN no que se refere às políticas voltadas para o atendimento 

aos estudantes com necessidades educacionais específicas, preconiza como diretrizes: 

acompanhar e avaliar o ingresso, o acesso, a permanência e a término dos estudos, visando 

assegurar as condições adequadas para o sucesso acadêmico e social; estimular e fortalecer a 

articulação entre os serviços e setores em prol de ações voltadas para inclusão dessas pessoas; 

desenvolver e executar ações para eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, 

pedagógicas e de comunicação visando garantir o exercício da cidadania; desenvolver estudos 

e tecnologias com abordagem interdisciplinar voltados para as demandas e melhorias da 

qualidade de vida das pessoas (FURTADO, 2016). Desse modo, a UFRN vem afirmando seu 

compromisso com a sociedade ao adotar uma política institucional que privilegia a inserção 

social como uma de suas políticas estruturantes, e em resposta aos dispositivos legais e 

atendendo, particularmente, às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

lançou serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2010).  

Ressalta-se que essa política institucional voltada para a inclusão foi impulsionada e 

fortalecida através de projetos institucionais aprovados pelo Programa Incluir, do Ministério 

da Educação. Segundo Melo et al. (2014) esses projetos alavancaram sobremaneira a forma de 

pensar na temática inclusão dentro da UFRN e, diante desse cenário foi criada a Comissão 

Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais
11

 (CAENE), 

por meio da Portaria nº 203/10-R, de 15 de março de 2010, com a incumbência de apoiar e 

orientar a comunidade universitária sobre o processo de inclusão de estudantes com NEE.  

Desde então, a CAENE vem unindo esforços com o corpo docente e setores para garantir a 

                                                           
11

 A instituição, no ano de 2014, ainda utilizava a terminologia “Necessidades Educacionais Especiais”. 
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inclusão de discentes com necessidades educacionais especiais, por meio de parcerias locais, 

como a firmada com a Biblioteca Central Zila Mamede (MELO et al., 2014). Dessa forma, a 

biblioteca, que assume um papel de instrumento de democratização da informação e pela 

preocupação em construir uma política firme de acesso à informação, contribuindo para a 

inclusão social e educacional, recebeu em suas instalações o Laboratório de Acessibilidade 

(MELO, 2015). 

Concluindo, verifica-se que no processo de ensino-aprendizagem o acesso à 

informação é condição essencial para o desenvolvimento do indivíduo em suas atividades 

acadêmicas. Para Melo (2015) o acesso à informação é uma conquista democrática e 

exigência fundamental para o amplo exercício da liberdade e um aspecto relevante no que se 

refere à inclusão social. E, para o exercício desse direito, torna-se necessário que as pessoas 

tenham acesso de forma igualitária à informação. Segundo Malheiros (2013, p. 29), “[...] a 

acessibilidade à informação é condição sine quanon da inclusão dessas pessoas na sociedade”. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O estudo condiz com a linha de pesquisa em Gestão da Informação e do 

Conhecimento, com área de concentração voltada para a Informação e conhecimento na 

sociedade contemporânea, considerando que aborda temas presentes nas discussões teóricas 

da Ciência da Informação, tais como Fluxos Informacionais, Comportamento Informacional, 

Política de Acesso à informação e Acessibilidade informacional. 

 

5.1 Objeto da Pesquisa 

 

Este estudo apresentou como objeto de pesquisa o Processo de produção de 

informação acessível realizada no Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central Zila 

Mamede, na UFRN. A produção de material informacional acessível é atualmente visualizada 

como o “serviço-central” do LA. Instituído em 2011, o LA tem a missão de propiciar o acesso 

informacional aos discentes com Necessidades Educacionais Específicas, em particular 

àqueles com deficiência visual (cegueira e baixa visão) e transtornos de aprendizagem 

(dislexia e Transtorno de déficit de atenção – TDAH) que impossibilitem a estes a leitura de 

material informacional impresso.  

O convívio com pessoas com deficiência tornou-se uma realidade em nosso país. 

Porém, estigmas em relação a essas sempre foram construídos culturalmente na sociedade e as 

suas trajetórias marcadas pela luta do direito à cidadania e inclusão social. Para tanto, as 

Instituições de Ensino Superior (IES), segundo Melo et al. (2014, p. 44), “trazem consigo a 

responsabilidade de garantir ações para o acesso, a permanência e a conclusão de curso com 

sucesso de estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE), a partir da política 

educacional vigente no Brasil”. Desse modo, as IES devem se adequar, por meio de adoção de 

políticas de inclusão, desde o processo seletivo de ingresso desses estudantes até o 

fornecimento do suporte necessário para a qualidade de sua vida acadêmica através de 

medidas de acessibilidade física e comunicacional, garantindo o direito de ir e vir dessas 

pessoas e o acesso à informação, favorecendo, dessa maneira, as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, propostas nessas instituições.  

Segundo o Guia para a produção de conteúdos digitais acessíveis (UNIVERSIDADE 

DE AVEIRO, [201-?]) entende-se por conteúdo acessível todo o tipo de material que pode ser 

lido e interpretado, com recurso a um leitor de tela. Esta tecnologia de apoio permite que os 

utilizadores com dificuldades visuais possam ter acesso aos conteúdos apresentados no 
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computador. Todavia, esse conceito encontra-se mais voltado ao conteúdo digital acessível, e 

vale lembrar que os conteúdos em formato acessível podem ser disponibilizados em diversos 

formatos, desde Braille
12

, digital (RTF, PDF, Html) e áudio. 

No contexto de ensino-aprendizagem, o acesso à informação e ao conhecimento deve 

ser fornecido a todos os usuários, independentemente do formato onde este é transmitido. 

Então, para garantir uma acessibilidade a todos é necessário que durante o processo de 

produção se tenha conhecimento das barreiras e necessidades específicas de cada usuário, 

assim como as tecnologias de apoio que estes utilizadores têm ao seu dispor. 

(UNIVERSIDADE DE AVEIRO, [201-?]).  

A produção da informação acessível no LA é realizada através da adaptação do 

material informacional didático fornecido ao discente, para um formato que o mesmo possa 

realizar a sua leitura. Esses materiais são fornecidos pelos docentes, em geral, em formato 

impresso (fotocópia ou o próprio livro) ou em formato digital (via e-mail ou pelo Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica da UFRN – SIGAA) que não possibilita a sua 

leitura por softwares leitores de tela. Em seguinte, é realizada pelos profissionais 

bibliotecários do LA uma pesquisa do material no Repositório de Informação Acessível (RIA) 

e em instituições detentoras de bancos de dados de acervos acessíveis e que fornecem um 

apoio, ainda informal, de cooperação de acervos com o LA, tais como a Biblioteca Sonora da 

Universidade de Brasília (UnB) e o Laboratório de Acessibilidade da Universidade Federal de 

Fortaleza (UFC). Se o material informacional for localizado, ele é encaminhado diretamente 

para o discente. Caso contrário, a equipe do LA realiza uma editoração de todo o material 

através de softwares apropriados para essa finalidade, a descrição das imagens
13

 contidas nos 

textos e a conversão do formato anterior para um formato acessível de acordo com a 

necessidade do discente atendido (Figura 12). 

 

  

                                                           
12 “Braille: sistema de escrita e leitura composto por caracteres formados por arranjos de pontos em relevo 

empregado na comunicação de pessoas com deficiência visual ou acuidade visual reduzida”. (ALVES, 2014, 

p. 64). 
13

 A descrição das imagens é realizada tomando como base a Nota Técnica 21/2012, do Ministério da Educação. 

Ela fornece orientações para descrição de imagem na geração de material digital acessível. 
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Figura 12 – Fluxo atual do processo de produção de material informacional acessível no LA. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Destaca-se o papel das TICs e Tecnologias Assistivas (TAs) no suporte à atividade de 

produção da informação acessível. A diversidade de tecnologias utilizadas para este fim 

perpassam desde softwares destinados à adaptação de textos, scanners ledores até impressoras 

que imprimem em Braille ou auto-relevo com diferenciação de texturas. No LA, o software 

utilizado para a editoração é o ABBYY FineReader, cuja função é converter os documentos 

escaneados, PDFs e fotografias digitais para arquivos eletrônicos pesquisáveis e editáveis 

como Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Rich Text Format, HTML, 

PDF/A, arquivo PDF pesquisável, CSV e arquivos de texto. O ABBYY FineReader é uma 

aplicação de “Reconhecimento Óptico de Caracteres” (OCR) desenvolvida pela empresa 

ABBYY (ABBYY, 2017). Outros softwares são utilizados no processo de adaptação, tais 

como o Braille Fácil, que funciona como um editor de textos em Braille, e o DSpeech,  

programa TTS (text-to-speech) que integra a funcionalidade de ASR (Automatic Speech 

Recognition – reconhecimento automático da fala) e permite a leitura em voz alta de textos e 

frases, como também permite salvar as gravações em .WAV, .MP3 ou arquivos OGG 

(TECHTUDO, 2010). 

A produção de informação acessível no LA é amparada legalmente pela Lei do Direito 

Autoral vigente, a Lei nº 9.610/98, especificamente em seu Art. 46, inciso I, alínea d que trata 

das limitações aos direitos autores para exclusividade de uso por pessoas com deficiência 

visual (BRASIL, 1998). Ademais, pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que 

determina a garantia da acessibilidade e utilização de serviços e atendimentos (BRASIL, 

2004) e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.145, de 06 de julho 

de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu Art. 68 que determina que o poder 

público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e 

a comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da 

administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa 

com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação (BRASIL, 2015). 

Além disso, pelo Tratado de Marraquexe, assinado em 27 de julho de 2013 pelos 186 países 

membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), cuja disposição é 

facilitar o acesso às obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras 

dificuldades para ter acesso ao texto impresso. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/PDF
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconhecimento_%C3%B3ptico_de_caracteres
https://pt.wikipedia.org/wiki/ABBYY
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5.2 Objetivos da pesquisa 

 

A pesquisa teve como objetivo avaliar o fluxo informacional do processo de produção 

de informação acessível do Laboratório de Acessibilidade da BCZM, considerando a opinião 

dos bibliotecários que gerenciam o setor e sua equipe, os discentes com Necessidades 

Educacionais Específicas atendidos pelo Laboratório e os docentes que possuem esses alunos 

em sua sala de aula. E, para se alcançar esse objetivo geral, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 Identificar os entraves no fluxo informacional de produção de informação acessível 

pelo Laboratório de Acessibilidade;  

 Conhecer o comportamento informacional dos discentes com Necessidades 

Educacionais Específicas, docentes e equipe do Laboratório, envolvidos no fluxo 

informacional de produção de informação acessível no Laboratório de Acessibilidade 

da BCZM/UFRN; 

 Detectar o nível de satisfação dos discentes com Necessidades Educacionais 

Específicas, docentes e equipe do LA, com o fluxo do processo de produção 

informacional acessível; 

 Recomendar pontos de melhoria no fluxo do processo de produção de informação 

acessível. 

 

5.3 Caracterização da pesquisa 

 

O percurso metodológico do estudo foi norteado tomando como ponto de partida os 

objetivos traçados. Desse modo, a caracterização da pesquisa refletiu os métodos que se 

apresentaram mais adequados para o alcance específico de cada objetivo. 

 

Método de investigação 

 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa empregou um método misto que envolveu 

como estratégia de investigação o Estudo de caso em conjunto com o Levantamento. 

Destaca-se que a utilização de uma ou outra estratégia dependeu da natureza do objetivo a ser 

alcançado.  
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Assim, a pesquisa envolveu a estratégia de estudo de caso para alcançar os objetivos 

de: Conhecer o comportamento informacional dos atores envolvidos no fluxo de produção de 

informação acessível do LA; Detectar o nível de satisfação desses atores com o 

funcionamento atual do fluxo; e Recomendar pontos de melhoria no fluxo.  

O estudo de caso se justifica pelo fato da pesquisa ter envolvido os fluxos 

informacionais, visualizados como um fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto 

organizacional influenciado por fatores que interferem diretamente na sua eficiência. Além de 

o estudo propor identificar alguns limites entre esse fenômeno e o contexto organizacional em 

que ele ocorre. Nesse caso, o uso da estratégia de Estudo de caso tornou-se pertinente à 

medida que a pesquisa pretendia entender “como” os fatores intervenientes no fluxo a ser 

estudado interferem em seu propósito e fim. 

Para Gray (2012), essa abordagem é particularmente útil quando o pesquisador estiver 

tentando revelar uma relação entre um fenômeno e o contexto no qual ele ocorre. 

Corroborando com o autor, Yin (2015, p. 13) define Estudo de caso como uma investigação 

empírica que “investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, principalmente 

quando os limites entre fenômeno e contexto não são claros”. Ademais, Yin (2015) afirma 

que é provável que questões que utilizem “como” e “por que” estimulem o uso de estudos de 

caso, experimentos ou pesquisas históricas. 

Para o alcance do objetivo relacionado à identificação dos entraves no fluxo 

informacional de produção de informação acessível pelo Laboratório de Acessibilidade, foi 

utilizada a estratégia de Levantamento. Esta estratégia de investigação serviu para responder 

uma parte da questão norteadora da pesquisa, que abordava quais os fatores que interferem 

diretamente na eficiência do fluxo informacional. Visto que, de acordo com Yin (2015) um 

levantamento pode ser facilmente projetado para enumerar os “o que” de uma questão de 

pesquisa. Ainda segundo o autor “podemos identificar algumas situações [...] em que se pode 

considerar duas estratégias de forma igualmente atraente [...]. Também podemos utilizar mais 

de uma estratégia em qualquer estudo dado [...]. Até esse ponto, as várias estratégias não são 

mutuamente exclusivas” (YIN, 2015, p. 28).  

 

Natureza da pesquisa 

 

Este estudo, em relação à natureza da pesquisa, se caracterizou como de natureza 

aplicada. Segundo Perovano (2014, p. 12) “a pesquisa aplicada esclarece potencialmente 

situações veladas nas organizações e a construção ou a validação de uma teoria”. Gerhardt e 



69 

Silveira (2009) complementam afirmando que a pesquisa aplicada tem o objetivo de gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos e que 

envolve verdades e interesses locais. Desse modo, esta pesquisa se enquadrou nessa natureza 

visto que estudou um fluxo informacional real de um processo prático da instituição com o 

intuito de propor melhorias para o processo organizacional. 

 

Fins da pesquisa 

 

No que se refere aos fins da pesquisa, em relação a seus objetivos, o estudo se definiu 

como um estudo descritivo. Para Perovano (2014) o processo descritivo visa à identificação, 

registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno 

ou processo. Desse modo, a natureza descritiva da pesquisa se deu pela necessidade de 

alcançar o objetivo específico de identificar os entraves no fluxo informacional da produção 

da informação acessível pelo Laboratório de Acessibilidade.  

Destarte, em relação a seus objetivos esta pesquisa também foi caracterizada como um 

estudo exploratório, à medida que seus objetivos foram voltados à investigação de um tema 

ainda pouco abordado na teoria vigente sobre Fluxos informacionais, que é a sua relação com 

a produção e adaptação de informação acessível para usuários com deficiência visual e 

transtornos de aprendizagem. Em se tratando da produção e adaptação da informação para 

pessoas com deficiência, ainda poucas são as iniciativas de estudos teóricos, se detendo estes 

em sua maioria apenas à prática. De acordo com Gray (2012) os estudos exploratórios são 

especialmente úteis quando não se sabe o suficiente sobre o fenômeno. Gil (2010) afirma que 

este tipo de estudo proporciona uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-

lo mais explícito, e que por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela 

assume a forma de um estudo de caso. 

 

Abordagem 

 

No que concerne à sua abordagem, a pesquisa foi determinada como quanti-

qualitativa, posto que para se atingir os objetivos propostos no estudo foram utilizados 

instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados provenientes das duas abordagens. Além 

disso, a escolha do método de abordagem levou em consideração a natureza de cada objetivo 

a ser alcançado.  
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Desse modo, a abordagem quantitativa foi utilizada para o alcance dos objetivos 

relacionados à identificação dos entraves no fluxo informacional de produção de informação 

acessível do LA, ao conhecimento do comportamento informacional dos atores envolvidos 

nesse fluxo, e à detecção do nível de satisfação desses atores com o funcionamento do fluxo. 

Isto se justificou pelo fato de que para o alcance desses objetivos, seria necessário se 

quantificar: os entraves presentes no fluxo de produção estudado; os tipos de necessidades 

informacionais dos atores do fluxo; as fontes de informação mais utilizadas no fluxo; o nível 

de atendimento das demandas dos atores no fluxo; e o grau de satisfação destes com o 

funcionamento do fluxo. 

Logo, a abordagem qualitativa foi utilizada para se alcançar os objetivos relacionados 

à recomendação de pontos de melhoria no fluxo do processo de produção de informação 

acessível, como também a nuances envolvidas no comportamento informacional dos atores do 

fluxo, e nos entraves detectados no fluxo informacional. 

Creswell (2003, p. 212 apud GRAY, 2012, p. 166) definiu o método misto como “a 

coleta ou análise de dados quantitativos e qualitativos em um único estudo, no qual os dados 

são coletados de forma concomitante ou sequencial, recebem prioridade e envolvem a 

integração de dados em uma ou mais etapas no processo de pesquisa”. Na pesquisa 

quantitativa, diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados, se centrando na objetividade e recorre à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, dentre outros aspectos 

(FONSECA, 2002). Enquanto que, na opinião do autor, a pesquisa qualitativa preocupa-se 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. Além disso, ele afirma que a utilização conjunta 

da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente (FONSECA, 2002). 

 

5.4 Universo e Amostra da Pesquisa  

 

O universo da amostra foi composto de três grupos distintos que atuam como atores 

coadjuvantes no Fluxo informacional do Processo de produção de informação acessível na 

UFRN: 11 discentes atendidos diretamente pelo Laboratório de Acessibilidade; 51 docentes 

que ministram disciplinas para os discentes atendidos; a equipe do Laboratório de 

Acessibilidade da BCZM, composta de 10 bolsistas de apoio técnico, 01 Analista de 

Sistemas/Revisor Braille, 01 Assistente Administrativo, 01 Designer e 02 Bibliotecárias. 



71 

A amostra planejada para a pesquisa, selecionada por conveniência, foi constituída 

desses três grupos, distribuídos da seguinte forma: 

 

a) 11 discentes atendidos pelo Laboratório no semestre 2017.2, obedecendo à seguinte 

distribuição (Quadro 4): 

 

Quadro 4 – Proposta de distribuição da amostra da pesquisa 

N. de Discentes 
Necessidade 

Educacional Específica 
Cursos 

01 Cegueira 
Pós-Doutorado em Ciências 

Sociais 

08 Baixa Visão 

Mestrado em Educação, 

Letras Língua Inglesa,  

Letras Língua Espanhola,  

Serviço Social,  

Administração, 

História,  

Teatro.  

02 

Transtorno Específico 

de Aprendizagem 

(Dislexia e TDAH) 

Pedagogia, 

Ciências Sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora.
14

  

 

b) 11 docentes; 

c) 04 pessoas da equipe do Laboratório de Acessibilidade, distribuindo-se em 02 

bolsistas de apoio técnico, 01 Analista de sistemas/Revisor Braille e 01 Bibliotecário. 

 

Porém, cabe informar que a pesquisa não obteve esse alcance planejado devido a 

alguns fatores intervenientes, tais como a falta de retorno de alguns e a distância geográfica de 

um deles. Assim, a pesquisa teve um alcance real de: 

 

a) 09 discentes atendidos pelo Laboratório no semestre 2017.2, obedecendo à seguinte 

distribuição: 

 

  

                                                           
14

 Dados fornecidos pelo Laboratório de Acessibilidade. 
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Quadro 5 – Distribuição da amostra da pesquisa 

N. de Discentes 
Necessidade 

Educacional Específica 
Cursos 

01 Cegueira 
Pós-Doutorado em Ciências 

Sociais 

06 Baixa Visão 

Mestrado em Educação, 

Letras Língua Inglesa,  

Letras Língua Espanhola,  

Serviço Social,  

História,  

Teatro.  

02 

Transtorno Específico 

de Aprendizagem 

(Dislexia e TDAH) 

Pedagogia, 

Ciências Sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) 06 docentes; 

c) 04 pessoas da equipe do Laboratório de Acessibilidade, distribuindo-se em 02 

bolsistas de apoio técnico, 01 Analista de sistemas/Revisor Braille e 01 Bibliotecário. 

 

Ressalta-se, ainda, que essa amostra, posteriormente, foi reduzida para a realização do 

Grupo focal, com a intensão voltada para o fato de que um conjunto menor de pessoas podia 

atingir um nível reflexivo mais profundo que outras técnicas não conseguem alcançar. Essa 

profundidade tende a revelar dimensões de entendimento que, frequentemente, permanecem 

inexploradas pelas técnicas convencionais de coleta de dados (BACKES et al., 2011). Para 

tanto, a distribuição da amostra para o Grupo focal planejada anteriormente era de: 

 

a) 03 discentes atendidos pelo LA; 

b) 03 docentes; 

c) 01 Analista de sistemas/Revisor Braille e 01 Bibliotecário do LA. 

 

Contudo, a utilização desse instrumento de coleta não obteve esse alcance planejado 

anteriormente, também devido a alguns fatores intervenientes, tais como a falta de retorno de 

confirmação do recebimento do convite e a falta de compatibilidade de agendas. Assim, a 

pesquisa teve um alcance de: 

 

a) 01 discente atendido pelo LA; 

b) 01 docente; 

c) 01 Bibliotecário do LA. 
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5.4.1 Perfil dos participantes 

 

A amostra da pesquisa foi constituída no total de dezenove (19) participantes, 

pertencentes aos três grupos de atores que compõem o Fluxo de Produção de Informação 

Acessível: discentes atendidos pelo LA, docentes e equipe do LA. Dessa forma, a 

caracterização dos participantes foi divida levando em consideração a sua atuação no Fluxo, 

como pode ser observado nos quadros 7, 8 e 9. Ademais, a análise dos dados foi realizada de 

acordo com as especificidades dos atores do fluxo. 

 

Quadro 6 – Perfil dos discentes participantes da pesquisa 

Participantes Faixa Etária Deficiência 
Nível de  

Escolaridade 
Área 

A1 36 a 45 anos Cegueira Pós-Doutorado Ciências Sociais 

A2 36 a 45 anos Baixa Visão Graduação Letras Língua Inglesa 

A3 21 a 35 anos Baixa Visão Cursando Graduação Letras Língua Espanhola 

A4 Até 20 anos TDAH Cursando Graduação Ciências Sociais 

A5 21 a 35 anos Baixa Visão Cursando Graduação Serviço Social 

A6 21 a 35 anos Baixa Visão Cursando Graduação História (Licenciatura) 

A7 21 a 35 anos Baixa Visão Graduação Teatro 

A8 36 a 45 anos TDAH Cursando Graduação Pedagogia 

A9 21 a 35 anos Baixa Visão Mestrado Educação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A amostra do grupo de participantes da pesquisa, referida no Quadro 6, foi constituída 

de 9 (nove) discentes. A maioria destes possui uma faixa etária entre 21 a 35 anos (A3, A5, 

A6, A7 e A9), e apenas 1 (um) deles é menor de 21 anos (A4). 

Destaca-se a Baixa Visão como a deficiência de maior incidência na pesquisa (A2, A3, 

A5, A6, A7 e A9), seguida de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA) e 

apenas 1 (um) aluno com cegueira. 

Em relação ao Nível de escolaridade, a pesquisa aponta para uma diversidade na 

formação escolar e área de formação dos participantes. A maioria dos discentes ainda está 

cursando a graduação (A3, A3, A5, A6 e A8), e dos 2 (dois) discentes que já possuem 

Graduação, um deles concluiu o curso no decorrer da pesquisa (A7) e o outro declarou já 

possuir uma Graduação anterior quando pesquisado (A2). Foi constatada, também, a presença 
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de discentes na Pós-Graduação, especificamente 1 (um) com Cegueira no Curso de Pós-

Doutorado em Ciências Sociais (A1) e outro com  Baixa Visão no Curso de Mestrado em 

Educação (A9). 

A aplicação do questionário da pesquisa, para a maioria desse grupo de participantes, 

foi de forma presencial com a disponibilização de Tecnologias Assistivas (softwares leitores 

de tela e ampliadores). Porém os participantes tinham a opção de preencherem os formulários 

sozinhos ou a opção da pesquisadora ser a ledora das questões e fazer as anotações das 

respostas. Destaca-se que 6 (seis) deles (A1, A3, A4, A5, A6 e A9) optaram pela leitura e 

anotação realizadas pela pesquisadora. Um participante optou pelo preenchimento sozinho 

(A2), solicitando a ajuda da pesquisadora apenas para sanar alguma dúvida sobre o 

entendimento de alguma questão, e 2 (dois) deles optaram pelo preenchimento sozinhos 

porém à distância (via  ferramenta on-line Google Form), visto que um deles reside na cidade 

de Santa Cruz, no interior no Estado (A7) e o outro por motivo de saúde (A8). 

 

Quadro 7 – Perfil dos docentes participantes da pesquisa 

Participantes Faixa Etária Nível de 

Escolaridade 

Curso 

/Departamento 

Aluno 

acompanhado 

P1 21 a 35 anos Doutorado História (Licenciatura) 

/CERES Caicó 

--- 

P2 36 a 45 anos Doutorado História A6 

P3 Mais de 46 anos Pós-Doutorado Educação A9 

P4 36 a 45 anos Pós-Doutorado Educação A8 

P5 Mais de 46 anos Doutorado Serviço Social A5 

P6 21 a 35 anos Doutorado Letras Língua Inglesa A2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A amostra do grupo de participantes da pesquisa, referida no quadro 7, foi constituída 

de 6 (seis) docentes que acompanharam as atividades acadêmicas de discentes com NEE na 

instituição. Estes participantes, possuíam Doutorado e Pós-Doutorado, e exerciam a docência 

no Campis de Natal/RN (P2, P3, P4, P5 e P6). Apenas o participante P1 exercia suas 

atividades no município de Caicó, no Campis CERES de Caicó/RN. 

Nesse grupo de amostra, a maioria dos docentes acompanhou discentes com baixa 

visão. Com exceção do participante P4, que acompanhou um discente com TDHA. O docente 

acompanhante do aluno com cegueira não cooperou com a pesquisa. Sinaliza-se que, no 

quadro 7, o docente P1 não se encontra vinculado a nenhum discente. Isto se deveu ao fato de 
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que o discente acompanhado por P1, por motivos maiores, não respondeu ao questionário da 

pesquisa. 

A aplicação do questionário para o grupo dos docentes foi realizada à distância, 

utilizando a ferramenta Google Form. 

 

Quadro 8 – Perfil da equipe do Laboratório participante da pesquisa 

Participantes Faixa Etária Nível de 

Escolaridade 

Função  

Desempenhada no LA 

E1 Mais de 46 anos Mestrado Bibliotecário 

E2 36 a 45 anos Graduação Analista de 

Sistemas/Revisor Braille 

E3 21 a 25 anos Cursando 

Graduação 

Bolsista de Apoio 

Técnico 

E4 Até 20 anos Cursando 

Graduação 

Bolsista de Apoio 

Técnico 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Parte da amostra da pesquisa, composta da equipe do Laboratório de Acessibilidade 

(LA), alcançou todas as faixas etárias delimitadas para o estudo, com a representação de 1 

(um) participante em cada faixa estabelecida. 

A análise atentou para a relação diretamente proporcional existente, especificamente 

nesse grupo da amostra, entre as subcategorias “Nível de Escolaridade” e “Função 

desempenhada”. Assim, o estudo mostrou que o nível de escolaridade da equipe do LA está 

diretamente proporcional à responsabilidade da função exercida no Laboratório. Uma vez que 

cabe aos Bibliotecários a função de gestores do setor. Vale também salientar que, embora a 

bolsa de Apoio Técnico seja destinada a estudantes de graduação, pode ocorrer de um bolsista 

já ter algum outro curso de graduação anterior, porém, este não foi o caso. 

O participante E2 exerce na instituição o cargo de Revisor Braille, porém, devido à sua 

formação em Análise de Sistemas, com especialidade em Tecnologias Assistivas, o servidor 

também é o responsável/consultor no assunto no âmbito da Universidade. 
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5.5 Etapas da Pesquisa 

 

Por se tratar de uma pesquisa mista envolvendo duas estratégias, o levantamento e o 

estudo de caso, essas não se separaram em etapas distintas no decorrer do percurso 

metodológico. Isso se deveu ao fato de que as ocorrências da maioria das etapas de ambas 

estratégias se entrelaçaram, tornando assim inviável a apresentação desses dois métodos em 

etapas separadas.  

Cabe ressaltar que antes da iniciação da coleta de dados, o projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a inserção de dados descritivos e projeto 

resumido submetido na Plataforma Brasil. A partir do parecer de aprovação do projeto em 05 

de fevereiro de 2018 (ANEXO A), deu-se início à primeira fase da coleta dos dados. 

 

5.5.1 Primeira fase: aplicação do questionário 

 

Para a primeira fase da pesquisa foram coletados dados através de um questionário 

semi-estruturado. Por meio desse instrumento foram coletados dados tanto para o 

levantamento quanto para o estudo de caso.  

Para Gray (2012), o questionário é a técnica de coleta de dados mais usada no 

levantamento de dados primários e podem ser usados quando forem adequados aos objetivos 

da pesquisa. Desse modo, a aplicação do questionário teve como finalidade coletar dados 

quantitativos e qualitativos referentes ao alcance dos objetivos específicos relacionados à: 

identificação dos entraves no fluxo de produção da informação acessível do LA; ao 

conhecimento do comportamento informacional dos atores envolvidos no fluxo; e à detecção 

do nível de satisfação desses atores com o fluxo do processo de produção informacional 

acessível.   

O questionário foi aplicado aos três grupos de indivíduos (atores componentes do 

fluxo) que fizeram parte da amostra contendo 09 (nove) discentes com NEE, 06 (seis) 

docentes que acompanharam esses discentes em sala de aula, e 04 (quatro) participantes da 

equipe do LA.  

O instrumento foi composto de 11 questões fechadas e 03 abertas, dividido em quatro 

etapas que abordaram o perfil dos participantes, o fluxo da produção, o comportamento 

informacional e a satisfação do usuário/participante do fluxo. As questões que trataram sobre 

o comportamento informacional foram baseadas no modelo de comportamento informacional 
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de Brenda Dervin, abordado no aporte teórico da pesquisa, uma vez que este se adequava às 

particularidades do fluxo estudado. Ademais, as questões que trataram do fluxo informacional 

e seus entraves foram baseadas nos estudos de Leitão (1985), Freire (1991), Starec (2002) e 

Alves e Barbosa (2010). E as questões sobre o nível de satisfação dos usuários do fluxo foram 

baseadas nos estudos de Barreto (1994), Le Coadic (1996), Costa e Ramalho (2010) e Silva 

(2012). O questionário foi aplicado de forma individual e pessoalmente pela pesquisadora 

para os discentes com NEE (APÊNDICE A). E para os docentes e equipe do LA o 

questionário foi enviado por e-mail através da ferramenta Google Form. Para a construção do 

questionário foram utilizadas as seguintes variáveis do estudo e suas categorias e 

subcategorias (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Variáveis, categorias e subcategorias do questionário 

Variável Categoria Subcategoria 

Entraves no 

Fluxo informacional 

Conhecimento do Fluxo 
- Funcionamento do fluxo 

- Fonte de conhecimento 

Fatores Intrapessoais/ 
Internos 

- Baixo senso de competência e auto-estima 

- Personalidade autoritária 

- Valores 

- Necessidades 

- Sentimento de ameaça 

- Sentimento de medo e ansiedade 

- Profecias auto-realizáveis 

- Distorção da informação nova 

- Resistência devido a atitudes tomadas 
anteriormente 

- A origem da informação 

- Pouco conhecimento sobre a origem da 
informação 

- Eficiência 

- Capacidade de leitura 

- Consciência e conhecimento da informação 

- Responsabilidade 
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Fatores Interpessoais/ 
Externos 

- Diferença em conhecimento, cultura ou educação 

- Diferenças sociais, de posição ou status 

- Diferenças em percepção ou profissionais 

- Excesso de informação 

- Comportamento de grupo 

- Características do emissor 

- Aspectos legais 

- Terminológicos 

- Má comunicação 

- Cultura organizacional 

- Mau uso da tecnologia 

- Motivação do indivíduo 

Tempo de resposta 
de atendimento 

---- 

Comportamento 
Informacional 

Identificação das necessidades 
 informacionais 

---- 

Fonte de Informação ---- 

Escala de Atendimento das 
necessidades informacionais 

---- 

Usuário 

Tipo de usuário 

- Discente 

- Docente 

- Equipe do LA 

Faixa etária 

- Até 20 anos 

- De 21 a 35 anos 

- De 36 a 45 anos 

- Mais de 46 anos 

Nível de escolaridade 

- Graduando 

- Graduação 

- Curso Técnico 

- Especialização 

- Mestrado 

- Doutorado 

- Pós-Doutorado 

Satisfação do 
usuário 

Grau de Satisfação ---- 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.5.2 Segunda fase: observação participante 

 

A observação participante foi a segunda etapa, e consequentemente o segundo 

instrumento a ser utilizado para a coleta de dados na pesquisa. Por meio do instrumento foram 

coletados dados para a estratégia de estudo de caso. A observação participante teve como 

finalidade coletar dados qualitativos para o alcance do objetivo da pesquisa relacionado ao 

conhecimento do comportamento informacional dos atores envolvidos no fluxo de produção 

de informação acessível do LA. A adoção desse método justificou-se também pelo fato da 

pesquisadora participar efetivamente do Processo de Produção da informação acessível na 

instituição e, por isso, ter acesso a dados coletados diariamente em sua vivência laboral os 

quais, pela sua natureza, não tinham como ser coletados através dos outros dois instrumentos 

utilizados na pesquisa (questionário e grupo focal).  

De acordo com Yin (2015, p. 116), “a observação participante é uma modalidade 

especial de observação na qual você não é apenas um observador passivo. Em vez disso, você 

pode assumir uma variedade de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, 

participar dos eventos que estão sendo estudados”. O autor complementa, ainda, afirmando 

que a técnica também pode ser usada em ambientes mais ligados ao nosso dia-a-dia, como em 

uma organização ou outro grupo pequeno (YIN, 2015).  

Nessa etapa foram coletadas algumas informações diretamente no Laboratório de 

Acessibilidade, tais como: os dados acadêmicos dos participantes da pesquisa (curso e/ou 

departamento); os tipos de deficiência dos discentes participantes da pesquisa; a função 

desempenhada pelos participantes da equipe do LA; registro de algumas situações/fatos, 

presenciados no LA e registrados através de um roteiro de observação.  

Destaca-se que a observação participante na pesquisa foi realizada seguindo-se um 

roteiro de observação (APÊNDICE B), composto de categorias previamente estabelecidas, 

elaborado pela pesquisadora e que obedeceu à visão imparcial da mesma diante dos fatos. 

Ressalta-se que o período de observação foi de 01 de março a 30 de abril de 2018. 

 

5.5.3 Terceira fase: análise dos dados já coletados 

 

Para a análise dos dados quantitativos coletados através do questionário 

semiestruturado, foi realizado um tratamento analítico-estatístico. A análise estatística 

obedeceu à ordem das variáveis de interesse do estudo e suas categorias e/ou subcategorias . 

Para Hamdan (2014), variável é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, que 
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podem ser medidos, manipulados ou controlados. Ainda para o autor, o assunto de interesse 

ou curiosidade do pesquisador é operacionalmente transformado numa variável de estudo ou 

de interesse numa pesquisa (HAMDAN, 2014). 

Para a análise dos dados qualitativos coletados através das questões abertas do 

questionário semiestruturado, foi realizada uma análise de conteúdo baseada no método de 

Nuvem de palavras e no modelo proposto por Bardin (2011). Segundo o autor, o termo 

análise de conteúdo designa: “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores [...] que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção [...] destas mensagens” (BARDIN, 2011, p. 47). Complementando, Flick 

(2012) afirma que a análise de conteúdo tem por objetivo classificar o conteúdo dos textos 

alocando as declarações, sentenças ou palavras a um sistema de categorias. 

Os dados coletados através da observação participante não passaram por um 

tratamento analítico por se tratar de dados de uma observação imparcial, com o intuito de 

apenas complementar, afirmar e/ou confrontar os dados já obtidos através do questionário. 

 

5.5.4 Quarta fase: aplicação do grupo focal 

 

A quarta fase da pesquisa foi a aplicação do grupo focal e serviu para coletar dados 

para o estudo de caso. A técnica de grupo focal teve a intenção de discutir alguns resultados 

selecionados da análise aplicada para o questionário semiestruturado. Desse modo, o grupo 

focal também serviu como instrumento validador do questionário que foi aplicado 

anteriormente.  

A aplicação do grupo focal teve como finalidade coletar dados qualitativos para o 

alcance do objetivo da pesquisa relacionado à: conhecer o comportamento informacional dos 

atores envolvidos no fluxo; detectar o nível de satisfação dos atores com o funcionamento 

atual do fluxo; recomendar pontos de melhoria no fluxo.  

Cabe destacar que essa técnica, segundo Flick (2013) é uma alternativa para 

entrevistar indivíduos em grupo, onde a mesma pergunta é feita a vários participantes, que 

respondem um após o outro. Ainda para o autor, as discussões no grupo focal podem tornar 

aparente o modo como as atitudes ou avalições são desenvolvidas e modificadas, e os 

participantes se expressam mais e vão além em suas declarações do que nas entrevistas 

individuais (FLICK, 2013). Quanto à quantidade de participantes ideal, Pizzol (2004) afirma 

que o tamanho ótimo para um grupo focal é aquele que permita a participação efetiva dos 
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participantes e a discussão adequada dos temas. Diante disso, a amostra para o grupo focal foi 

reduzida da amostra utilizada anteriormente para a aplicação do questionário, como também 

foi constituída de representantes das três categorias de participantes da pesquisa. 

O grupo foi realizado no dia 08 de junho, e teve a participação de 01(um) professor 

convidado da área de computação, 01 (um) aluno de pós-graduação com deficiência visual 

(baixa visão) e 01 bibliotecário do LA. O grupo focal também contou com a participação de 

um ouvinte para auxiliar no registro dos dados e 01 (uma) coordenadora do grupo (a 

pesquisadora). Cabe destacar que a discussão promovida no grupo focal foi baseada em cinco 

questões desenvolvidas pela pesquisadora levando em consideração os pontos citados no 

primeiro parágrafo (APÊNDICE C).  

 

5.5.5 Quinta fase: análise dos dados coletados no grupo focal 

 

A análise dos dados qualitativos coletados no grupo focal foi realizada baseada no 

modelo de análise de Bardin (2011).  

Já os dados quantitativos referentes ao nível de satisfação dos atores com o 

funcionamento do fluxo necessitou de análise estatística simples, se utilizando um cálculo 

matemático para detectar a média das notas oferecidas pelos participantes em relação ao grau 

de satisfação destes com o fluxo.  

 

5.5.6 Sexta fase: concatenação dos dados 

 

A sexta fase da pesquisa foi a concatenação dos dados obtidos, através de uma 

triangulação de dados. Esta fase se justifica devido à adoção da abordagem mista do estudo, 

a qual necessita de uma interpretação conjunta e complementar dos dados.  

Com a técnica de triangulação de dados se foi possível cruzar as evidências geradas 

pelos dados coletados através dos instrumentos utilizados na pesquisa. Para Yin (2015) a 

triangulação é um fundamento lógico para se utilizar várias fontes de evidências, e que o 

ponto forte da coleta de dados para um estudo de caso é a oportunidade de utilizar muitas 

fontes diferentes para a obtenção de evidências. De acordo com Creswell (2003 apud Flick, 

2013) os estudos de métodos mistos, que envolvem a coleta e análise de dados quantitativos e 

qualitativos, devem englobar a integração dos dados em um ou mais estágios no processo da 

pesquisa. Ainda para Flick (2013) a triangulação de diferentes métodos ou de tipos de dados 

deve proporcionar um conhecimento adicional e em diferentes níveis, indo além do 
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conhecimento possibilitado por uma abordagem única e, assim, contribuir para a promoção da 

qualidade na pesquisa. 

Assim, os dados coletados com o questionário semiestruturado foram cruzados com os 

dados da observação participante, e consequentemente o resultado desse confronto foi 

validado com os dados obtidos no grupo focal.  

 

5.5.7 Síntese das etapas da pesquisa 

 

Diante do exposto nas subseções anteriores, apresenta-se um quadro sintetizador das 

etapas da pesquisa, com os procedimentos adotados, os instrumentos e as técnicas de análise 

de dados, relacionados ao alcance dos objetivos propostos para o estudo (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Síntese metodológica da pesquisa 

Percurso metodológico 

Objetivos 
Método de 

investigação 
Abordagem 

utilizada 
Instrumento de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Identificar os entraves no 
fluxo informacional de 
produção de informação 
acessível pelo Laboratório 
de Acessibilidade. 

Levantamento Quanti/Qualitativa 
Questionário 

semiestruturado 

Tratamento 
analítico-estatístico 

e Análise de 
conteúdo 

Conhecer o 
comportamento 
informacional dos 
discentes com NEE, 
docentes e equipe do 
Laboratório, envolvidos no 
fluxo informacional de 
produção de informação 
acessível no Laboratório 
de Acessibilidade. 

Estudo de caso Quanti/Qualitativa 

Questionário 
semiestruturado, 

observação 
participante e grupo 

focal 

Tratamento 
analítico-estatístico 

e Análise de 
conteúdo 

Detectar o nível de 
satisfação dos discentes 
com NEE, docentes e 
equipe do LA, com o fluxo 
do processo de produção 
informacional acessível. 

Estudo de caso Quantitativa 
Questionário 

semiestruturado e 
Grupo Focal 

Tratamento 
analítico-estatístico 

e Análise de 
conteúdo 

Recomendar pontos de 
melhoria no fluxo do 
processo de produção de 
informação acessível. 

Estudo de caso Qualitativa Grupo Focal 
Análise de 
conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e discussão dos dados obtidos na pesquisa obedeceram à linha de 

estruturação das variáveis, categorias e subcategorias apresentadas para o estudo (ver Quadro 

9). Desse modo, a análise dos dados está dividida em quatro blocos de abordagens de acordo 

com as variáveis traçadas anteriormente: “Entraves no Fluxo Informacional”, que abrange as 

categorias Conhecimento do Fluxo, Fatores Intrapessoais/Internos, Fatores 

Interpessoais/Externos e Tempo de Resposta no Atendimento; “Comportamento 

Informacional”, que abrange as categorias Identificação das Necessidades Informacionais, 

Fonte de Informação e Escala de Atendimento das Necessidades Informacionais; e 

“Satisfação do usuário”, abrangendo a categoria Grau de Satisfação. 

Destaca-se que algumas das categorias traçadas possuem subcategorias que também 

foram discutidas na análise.  

 

6.1 Entraves no fluxo informacional 

 

Para a detecção dos entraves existentes no Fluxo informacional de produção de 

informação acessível na UFRN foi necessário se fazer uma análise baseada nas categorias 

traçadas teoricamente pelos autores Leitão (1985), Freire (1991), Starec (2002), Alves e 

Barbosa (2010), que identificaram as possíveis barreiras presentes em fluxos informacionais. 

Dentre as barreiras propostas pelos estudiosos, foi realizada uma seleção daquelas que, por 

características específicas, mais se identificaram com o tipo de fluxo a ser estudado, tais 

como: a falta do conhecimento do fluxo, Fatores Intrapessoais/Internos, Fatores 

Interpessoais/Externos e o Tempo de Resposta de Atendimento. 

 

6.1.1 Conhecimento do fluxo 

 

Em se tratando de barreiras existentes nos fluxos informacionais, o conhecimento do 

fluxo é abordado por Freire (2005) como um entrave a nível institucional e que envolve 

aspectos terminológicos, de consciência e conhecimento da informação e de responsabilidade. 

Portanto, para uma análise condizente com a realidade do fluxo estudado, a pesquisa 

dividiu a categoria “conhecimento do Fluxo” em duas subcategorias: Funcionamento do 

Fluxo e Fonte de conhecimento. 
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Funcionamento do Fluxo 

 

Esta subcategoria objetiva identificar o grau de conhecimento que os atores envolvidos 

no fluxo informacional estudado têm sobre o seu funcionamento (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Conhecimento do funcionamento do fluxo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a observação dessa subcategoria foi utilizada a análise das Questões 4 e 6 do 

questionário aplicado, que indagavam aos entrevistados se eles conheciam o funcionamento 

do fluxo do processo de produção de material informacional didático acessível para os 

discentes com necessidades educacionais específicas e, em caso negativo, quais os fatores que 

acarretaram a falta desse conhecimento. De acordo com o Gráfico 1, cerca de 15 (quinze) 

participantes tinham o conhecimento de como funcionava o fluxo, o que equivale a 79% da 

amostra. E apenas 4 (quatro) participantes declararam conhecer em parte o funcionamento do 

fluxo, o que corresponde a 21% da amostra. Cabe ressaltar que nenhum participante 

reconheceu que desconhecia totalmente o funcionamento do fluxo. Porém, as possíveis causas 

desse fato específico não foram abordadas na pesquisa. 

Direcionando às particularidades dos três grupos de atores envolvidos, o estudo 

apresentou a seguinte análise (Tabela 1):  

 

  

79% 

0% 

21% 
Sim

Não

Em parte
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Tabela 1 – Conhecimento do funcionamento do fluxo por grupo de atores envolvidos 

Atores do Fluxo 

Resultado obtido 

Conheço % Conheço em 

parte 

% TOTAL 

Discentes 7 77% 2 23% 100% 

Docentes 4 66% 2 34% 100% 

Equipe LA 4 100% - - 100% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Estabelecendo uma relação entre o grupo de atores, conclui-se que os discentes 

conhecem melhor o funcionamento do fluxo, uma vez que cerca de 77% destes afirmaram 

conhecer o fluxo, confrontando com apenas 66% dos docentes que apresentaram a mesma 

resposta. Já todos os participantes da equipe do LA afirmaram ter o conhecimento do fluxo. 

Destarte, esse resultado já era esperado visto que a gestão do Fluxo do processo de produção 

de materiais informacionais acessíveis pertence ao Laboratório e toda a equipe deve conhecer 

integralmente o funcionamento do fluxo para o desenvolvimento de suas atividades no setor. 

Coube destacar que, embora a obrigatoriedade do preenchimento da Questão 6 do 

questionário estivesse vinculada a uma resposta negativa da Questão 4, alguns participantes 

tiveram a iniciativa de respondê-la, mesmo oferecendo uma resposta positiva à questão 

anterior vinculada. Assim, abaixo estão os relatos dos participantes no preenchimento da 

Questão 6, que indagava quais os fatores que acarretaram a sua falta desse conhecimento do 

fluxo. 

 

P1: A UFRN precisa apoiar a CAENE a visitar CERES E FACISA. 

 

P2: Sempre que procurei o laboratório, me atenderam com prontidão. Penso, 

então, que o problema é a falta de sensibilidade e interesse dos professores. 

 

P3: Pouca divulgação e informações mais precisas sobre como e quando 

enviar o material; Desinteresse por parte de docentes que, mesmo sabendo 

do processo de produção do material informacional didático acessível, não se 

comprometem com as especificidades de acesso ao conhecimento por parte 

dos alunos. 

 

P4: Talvez a falta de conhecimento dos professores sobre as demandas dos 

alunos com deficiência. Se tivéssemos mais professores informados sobre as 

NEE talvez o fluxo de informações fosse melhor. 

 

P5: Trata-se de iniciativa recente sem que tenha havido ainda uma 

disseminação do funcionamento de forma mais ampla nos diversos setores 

da UFRN. 

 

P6: Em meu caso, falta de tempo para buscar as informações mais 

detalhadas. 
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A8: Material enviado pelos professores, por vezes faz com que sua 

adaptação seja ainda mais demorada e por vezes faz-se necessário buscar 

outras fontes. 

 

Constatou-se que todos os participantes do grupo dos docentes responderam à questão, 

mesmo tendo afirmado que conhecem o fluxo no todo ou em parte. Contudo, foi identificado, 

na declaração de P2, P3, P4 e P6, a incidência do elemento “professor” em todos os discursos. 

Aspectos como a falta de sensibilidade, falta de comprometimento e o desinteresse dos 

professores em buscar informações a respeito do fluxo foi constatado nos discursos de P2 e 

P3. A falta de tempo do professor para buscar informações foi constatada no discurso de P6. 

Esses resultados apontam para o fato de que, já que os professores participantes possuem 

alunos com NEE em suas disciplinas, já vivenciaram o desafio de apresentarem material para 

alunos com deficiência e deveriam ter motivações pessoais para conhecer o fluxo. 

Outro aspecto identificado nos discursos de P3 e P5 foi a atribuição do não 

conhecimento do fluxo à falta de divulgação do processo para os professores. Ademais, P1 

ressaltou a falta de apoio institucional para que a CAENE possa realizar visitas nos CERES e 

FACISA, que é campis do interior do estado. Todavia, este aspecto é ressaltado por Freire 

(2005) quando afirma que a barreira existente nos fluxos relacionada ao aspecto institucional 

envolve as agências e agentes de informação. No caso do processo de produção de informação 

acessível na UFRN, identificou-se o Laboratório de Acessibilidade e/ou a CAENE como 

agentes de informação para estes professores. 

Foi observada, na declaração de P4, a necessidade da existência de mais professores 

informados sobre as NEE, porém o pesquisado não identificou se a busca por esse 

conhecimento seria de responsabilidade do próprio professor ou do LA. 

A declaração de A8, talvez por falta de entendimento da questão, chegou a abordar 

uma consequência da falta do conhecimento do fluxo pelo docente, e não a causa dessa falta 

de conhecimento. 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos para a subcategoria, foi constatado que 

a falta de conhecimento do fluxo não foi considerado um entrave significativo, uma vez que 

essa informação era de conhecimento de todos os participantes, seja em sua totalidade ou em 

parte. Porém, apesar disso, estes elencaram fatores que poderiam estar comprometendo o 

conhecimento total do funcionamento do fluxo por algumas pessoas envolvidas, tais como a 

falta de sensibilização dos participantes à causa da acessibilidade informacional e alguns 

problemas com a divulgação do funcionamento do fluxo. 
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Cabe ressaltar aqui que esse resultado obtido sobre o conhecimento do fluxo retrata a 

opinião apenas dos participantes, e que não houve nenhuma análise sobre qual é a 

compreensão deles sobre o fluxo e nem verificado se esta compreensão está de acordo com a 

definição prevista pelo LA. 

 

Fonte de Conhecimento 

 

Para uma avaliação de um fluxo informacional, é necessário se reconhecer as etapas 

pelas quais as informações perpassam. Para tanto, os modelos de fluxos informacionais 

tratados no estudo, tais como o de Choo (2003) e de Beal (2008), ressaltam a importância da 

das etapas de aquisição/obtenção e distribuição da informação dentro de um fluxo através da 

identificação das fontes de informação presentes no fluxo. 

Assim, esta subcategoria visa apontar a fonte de informação pela qual os participantes 

da pesquisa tiveram conhecimento/informações sobre o funcionamento do fluxo de produção 

de informação acessível na instituição (Gráfico 2). Essas fontes fazem o papel de agentes 

divulgadoras do conhecimento.  

 

Gráfico 2 – Fontes de informação sobre o fluxo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por meio do Gráfico 2, o estudo constatou que a fonte de informação que mais serviu 

como instrumento de divulgação sobre o fluxo da produção de materiais informacionais 

acessíveis na instituição foi o LA, onde 58% dos participantes obtiveram informações através 

desse agente divulgador. A CAENE apareceu como segundo agente divulgador do fluxo de 
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produção, com 27%. Em destaque está a fonte “Professor”, que não foi citada por nenhum 

participante. 

A análise por grupo de atores do fluxo obteve o seguinte resultado (Gráfico 3): 

 

Gráfico 3 – Fonte de informação sobre o funcionamento do fluxo por grupo de atores 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o Gráfico 3, a maioria dos discentes pesquisados, cerca de 56%, 

obtiveram conhecimento sobre o funcionamento do fluxo através do Laboratório de 

Acessibilidade. Esse número equivale a 5 (cinco) discentes. Enquanto que o número de 

docentes que obtiveram esse conhecimento através do LA foi de 2 (dois), cerca de 33% da 

amostra desse grupo. Esse resultado caracteriza o LA como um agente significativo 

disseminador do fluxo na instituição, bem como transparece uma relação de proximidade do 

Laboratório mais estreita com o discente atendido. Isto se deve ao fato, conforme constatado 

em observação participante do pesquisador, dos discentes realizarem mais contatos, à 

distância ou presencial, com o LA que os docentes. 

A CAENE, por sua vez, se mostrou na pesquisa como um meio bastante citado pelos 

docentes. Cerca de 33% destes informaram que obtiveram o conhecimento sobre o fluxo 

através da Comissão, o mesmo percentual de docentes que tomou conhecimento do fluxo 

através do LA. Porém, um docente apontou que ficou conhecendo o fluxo por meio dos dois 

agentes de informação, LA e CAENE. 
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Foi observado, também, que toda a equipe do LA teve o conhecimento sobre o fluxo 

através do próprio setor, uma vez que por exigência de suas atividades laborais estes 

necessitam ter o conhecimento pleno desse fluxo.  

Outro resultado relevante para a pesquisa foi a pouca incidência do Aluno atendido e 

do Professor como fontes de informação sobre o fluxo. Como também reflete a pouca 

colaboração entre alunos e professores para a disseminação dessas informações. Confirmando 

assim o Laboratório de Acessibilidade e a CAENE como as principais fontes de conhecimento 

sobre o fluxo, e o seu papel como agentes divulgadoras. 

Ademais, a análise das discussões no Grupo Focal realizado, levou a uma validação 

desses resultados. Assim, para o docente o caminho inicial para o conhecimento da existência 

do fluxo é a CAENE. Então, conforme relato de um docente: 

 

Eu acho que isso tem um pouco de origem de como as coisas estão 

organizadas na universidade [...]. Na instituição o ponto de referência para 

abordar a questão da acessibilidade é a CAENE [...] Então, para quem não 

conhece nada, o que é divulgado na instituição como um todo, 

principalmente coordenação de curso e departamento, é a CAENE. Não se 

fala muito do Laboratório, fala da CAENE como um todo. E aí, depois que o 

professor procura a CAENE é que ele vai achar o Laboratório de 

Acessibilidade. Então eu acho que a origem dessa posição em relação aos 

docentes é a posição que a CAENE tem na instituição e que geralmente esse 

posicionamento é difundido pela Direção de centros de 

Departamento/Coordenação. [...] a origem dessa orientação não é o LA, é a 

CAENE, ai de novo reforça essa posição da CAENE como o órgão, o 

departamento que parte da universidade é responsável pela divulgação e 

apoio a esse público em particular. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Porém, para o docente, isto não exime de alguns participantes procurarem outro 

caminho. 

 

Eu acho que isso varia um pouco. Por exemplo, no meu caso, eu tive contato 

primeiro com o Laboratório de Acessibilidade e depois que eu descobri que 

tinha a CAENE. [...] mas possa ser que existam situações inversas também, 

primeiro vá na biblioteca, pede ajuda, aí descobre que tem o Laboratório, aí 

depois que chega na CAENE. Eu acho que restringir num sentido ou no 

outro, não sei se reflete toda a diversidade de situações que a gente tem. 

(Docente participante do Grupo Focal) 
 

Corroborando com isso, o discurso da discente aponta para esse fato, uma vez que, na 

situação particular dela, a mesma obteve informações iniciais sobre o fluxo com a CAENE. 
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Quando eu cheguei na universidade o primeiro contato que eu tive foi com a 

CAENE. O aluno é com a CAENE. O professor,[...] o aluno é que informa 

pra ele, aí ele é que vai ter contato com o LA, que é o lugar onde ele vai 

levar o material. E a gente tem com a CAENE porque é ela que vai dar o 

suporte geral. (Discente participante do Grupo Focal) 

 

Mas, o resultado que indica a aproximação do discente ao LA também foi constatado 

no Grupo Focal. Desse modo, de acordo com o relato do membro da equipe do LA: 

 

O discente ele palpita, escolhe, aliás, elege o LA como esse introdutor dessas 

informações. E aí os docentes, eles elegem a CAENE. Isso daí é natural [...] 

o aluno inicialmente é pela CAENE, como a [Discente] falou, mas aí 

inicialmente [...], mas assim o Laboratório ele vai estar mais presente na vida 

do aluno. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Portanto, o estudo conclui que, tanto o LA quanto a CAENE possuem um papel 

agenciador muito importante na instituição em relação à divulgação do Fluxo da produção de 

informação acessível na instituição. Como também que cada grupo de ator envolvido tem uma 

particularidade em relação à sua aproximação com essas duas fontes de informação. 

 

6.1.2 Fatores Intrapessoais/Internos 

 

Os entraves presentes nos fluxos informacionais concernentes aos fatores intrapessoais 

e /ou internos ao indivíduo foram abordados por Leitão (1985) e Alves e Barbosa (2010), que 

os relacionaram às características envolvidas com a estrutura psicológica dos participantes do 

fluxo. Ademais, para os autores, por se tratarem de barreiras internas, são mais difíceis de 

serem modificadas, porém, são mais facilmente modificáveis e, portanto, importantes para 

atuação no melhoramento do fluxo de informação. Esses fatores podem ser identificados 

como: experiência prévia, sentimento de ameaça, sentimento de medo e ansiedade, profecias 

autorrealizáveis, distorção da informação nova, resistência devido a atitudes assumidas 

anteriormente, origem da informação e pouco conhecimento sobre os benefícios da 

informação, motivação do indivíduo, confiança, reciprocidade, poder e Status. 

Desse modo, a análise dessa subcategoria teve o objetivo de verificar o nível de 

interferência dos fatores intrapessoais no fluxo estudado (Gráfico 4) e identificar que fatores 

intervenientes, em particular, foram relatados pelos três grupos de participantes. 
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Gráfico 4 – Interferência de fatores intrapessoais no fluxo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o Gráfico 4, para 42% dos participantes, os fatores intrapessoais não 

interferem no funcionamento do fluxo de produção de informação acessível na instituição. 

Porém, cerca de 58% dos participantes concordaram com a relação de interferência desse tipo 

de fator no fluxo. Esse resultado refletiu um considerável equilíbrio das opiniões no que tange 

à totalidade dos participantes do fluxo. 

Corroborando com o resultado demonstrado através do Gráfico anterior, na Tabela 2 

foram verificados os três grupos de participantes do fluxo em separado e constatou-se que 

essa relação de equilíbrio se manteve entre os discentes e docentes questionados. Porém, essa 

relação se desfez na equipe do LA, quando 75% deles concordaram com a interferência dos 

fatores internos no funcionamento do fluxo. 

 

Tabela 2 – Grau de interferência de fatores intrapessoais/internos no fluxo 

Interferência de 

Fatores 

Intrapessoais 

Resultado Obtido 

Discente % Docente % LA % 

Sim 5 56% 3 50% 3 75% 

Não 4 44% 3 50% 1 25% 

TOTAL 9 100% 6 100% 4 100% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quando questionado aos participantes, no questionário, quais eram os fatores 

intrapessoais que poderiam estar interferindo no fluxo, foram obtidos os seguintes relatos: 

 

A3: Quanto ao Laboratório, o comportamento de esquecimento de informar 

da conclusão do texto/envio do texto; A demora dos professores na entrega 

dos textos para o Laboratório. 

 

A4: O professor não demonstra sensibilidade em relação à entrega dos textos 

dos alunos para o Laboratório. 

 

A5: Por parte dos professores, um comportamento de distanciamento em 

relação à ajuda ao aluno com NEE. 

 

A7: A grande demanda de usuários desse serviço e a pouca quantidade de 

bolsistas, fazem com que os materiais atrasem sua entrega em prazos hábeis. 

 

A9: Barreiras comunicacionais entre os professores e alunos, e entre os 

professores e equipe de produção. 

 

P2: Como os professores nem sempre estão atentos às demandas dos alunos 

com necessidades especiais, é importante que esses alunos sejam ativos, 

conversem com o professor, sensibilizando quanto à importância da ação, e 

por vezes ajudando a lembrar dos prazos etc. 

 

P3: A falta de iniciativa em buscar e/ou enviar o material em tempo hábil 

por parte de docentes e discentes. 

 

P4: Desculpe, não compreendi essa questão. Você quer dizer se as próprias 

limitações funcionais dos alunos poderia impactar no uso dos materiais? 

 

P5: Acúmulo de atividades. 

 

P6: Minha experiência com o lab foi muito positiva. O pessoal sempre muito 

solícito e hábil para atender demandas. 

 

E1: Falta de comunicação, demora de resposta e comprometimento. 

 

E2: A disponibilidade do professor de enviar o material em tempo hábil; 

bem como a falta de disponibilidade de recursos humanos dentro do LA para 

a produção do material; a disponibilidade do aluno de vir pegar o texto 

pronto ou vir deixar o material no LA. 

 

E3: A produção de material acessível depende diretamente de três pilares 

fundamentais para seu pleno funcionamento (aluno atendido, professor e 

equipe L. A.). Dessa forma, qualquer fator relacionado a um desses pilares 

impacta diretamente em seu funcionamento. Por exemplo, a comunicação 

entre as partes envolvida na produção é fundamental. 
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Nestas exposições, foram identificadas algumas palavras que refletiam sentimentos ou 

características psicológicas advindos dos grupos de participantes, e que estavam atuando 

como fatores intrapessoais intervenientes no fluxo. Dessa maneira, através de uma análise 

realizada por meio de uma Nuvem de tags se foi possível medir a frequência de aparições 

dessas palavras nos discursos. As frequências são apresentadas entre parênteses na Figura 13 

abaixo. 

 

Figura 13 – Nuvem de tags sobre os fatores intrapessoais intervenientes no fluxo de produção de 

informação acessível na UFRN. 

 
Fonte: Elaborado pela autora

15
. 

 

De acordo com a nuvem de tags as palavras “disponibilidade” e “comunicação” foram 

as mais presentes nos discursos, citadas cerca de 3 (três) vezes. Em seguida, apresentaram-se 

as palavras “demora”, “sensibilidade” e “ajuda”, com uma repetição de 2 (duas) vezes nos 

discursos. As palavras menos incidentes nos relatos foram “atenção”, “ativos”, 

“comprometimento”, “distanciamento”, “esquecimento”, “hábil”, “iniciativa” e “solícito”, as 

quais apareceram apenas 1 (uma) vez. Cabe ressaltar que algumas destas palavras só 

expressam sentimentos ou características psicológicas presentes no discurso dos participantes.  

Contudo, para uma análise mais detalhada, tornou-se necessário realizar uma relação 

direta entre as palavras identificadas no estudo e os fatores intrapessoais que estavam 

implícitos em seus significados (Quadro 11). 

  

                                                           
15

 Elaborado através da ferramenta online Tag Crowd, disponível em: https://tagcrowd.com/. 
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Quadro 11 – Frequência dos fatores intrapessoais presentes nos discursos dos pesquisados 
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Atenção      
  

   

Ativos  

(ser ativo) 

   
 

     
 

Comprometimento  
  

   
 

   

Distanciamento 
 

 
 

  
  

   

Esquecimento       
 

   

Hábil        
 

  

Iniciativa   
 

  
  

   

Solícito        
 

  

Demora  

(ser moroso) 

     
  

 
 

 

Sensibilidade      
  

   

Ajuda   
 

      
 

Disponibilidade      
  

   

Comunicação     
  

    

FREQUÊNCIA 

TOTAL 

1 1 4 1 1 7 8 2 1 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o quadro 10, o fator intrapessoal com maior frequência foi a 

Motivação do indivíduo. Esse fator apresentou-se intrínseco em 8 (oito) palavras recortadas 

anteriormente nos discursos: Atenção, Comprometimento, Distanciamento, Esquecimento, 

Iniciativa, Demora, Sensibilidade e Disponibilidade. A motivação, segundo Alves e Barbosa 

(2010), é um dos principais problemas relacionados ao comportamento organizacional e visa 

compreender o que leva uma pessoa a se dedicar ao máximo em um projeto ou ação mais do 

que outra, que apresenta um desempenho mínimo. 

O pouco conhecimento sobre os benefícios da informação foi apontado no estudo 

como o segundo fator intrapessoal com maior incidência no fluxo, presente intrinsicamente 
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em 7 (sete) palavras recortadas dos discursos: Atenção, distanciamento, iniciativa, demora, 

sensibilidade, disponibilidade e comunicação. 

O terceiro maior fator intrapessoal de entrave no fluxo foi o sentimento de medo e 

ansiedade, presente em 4 (quatro) palavras inseridas nos discursos: comprometimento, 

distanciamento, iniciativa e ajuda. Esse fator é considerado por Leitão (1985) como uma 

variável complexa, onde não se pode afirmar, a priori, que uma informação que induza o 

medo em um indivíduo funcionará ou não como barreira para a aceitação de mudanças. 

Porém, se a pessoa tiver um nível grande de preocupação inicial, o aumento do medo 

funcionará como barreira. 

Seguindo a ordem de frequência apareceram os fatores confiança e baixo senso de 

competência e auto-estima, cada um presente em 2 (duas) palavras nos discursos. O fator 

confiança se fez presente nas palavras “Hábil” e “Solícito”, e o baixo senso de competência e 

auto-estima nas palavras “Ativos” e “Ajuda”. 

Em seguida, os fatores intrapessoais relacionados à Experiência prévia, Sentimento de 

ameaça, Resistência devido a atitudes assumidas anteriormente, Origem da informação, e 

Reciprocidade, obtiveram uma frequência de 1 (uma) palavra na qual estavam implícitos.  

Para uma análise individual, abaixo serão apresentados os resultados por grupo de 

pesquisados. 

 

Discentes 

 

Foram constatados, nos discursos dos discentes, fatores intrapessoais relacionados a: 

Motivação do indivíduo, Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação, Experiência 

prévia, Sentimento de medo e ansiedade, Origem da informação e Baixo senso de 

competência e auto-estima.  

Aspectos inseridos no relato de A3, como o esquecimento do LA em informar a 

conclusão dos textos aos alunos, caracteriza um fator de falta de motivação por parte do LA. 

Já, no mesmo discurso, o trecho que aborda a demora dos professores na entrega dos textos 

ao Laboratório se refletiu nos fatores de Pouco conhecimento sobre os benefícios da 

informação, Motivação do indivíduo e Reciprocidade.  

No discurso de A4, o trecho que aborda a não sensibilidade dos professores em 

relação à entrega dos textos ao LA, refletiram os fatores de motivação do indivíduo e Pouco 

conhecimento sobre os benefícios da informação.  
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O enunciado de A5 abordou o distanciamento dos professores em relação à ajuda ao 

aluno. Esse distanciamento se caracterizou como um fator de falta de “Experiência prévia” e 

Sentimento de medo e ansiedade por parte dos docentes, uma vez que o ser humano tende a 

demonstrar distanciamento por medo diante de situações às quais ele não conhece ou domina. 

Fatores como Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação e Motivação do 

indivíduo também foram detectados em A5.  

Já no discurso de A9, quando aborda as barreiras comunicacionais entre professores, 

alunos e equipe LA, ficou caracterizado a incidência dos fatores Pouco conhecimento sobre os 

benefícios da informação e Origem da informação, este último relacionado ao fato da 

aceitação e uso de uma informação estar ligado à sua origem (LEITÃO, 1985).  

No discurso de A7, não foram encontradas palavras que indicassem um fator 

intrapessoal. 

Portanto, o estudo concluiu que para os discentes analisados o fator intrapessoal ligado 

ao Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação foi o mais identificado nos 

discursos. Seguido então da Motivação do indivíduo em segundo lugar, e depois dos fatores 

Experiência prévia, Sentimento de medo e ansiedade e Origem da informação. 

 

Docentes 

 

Na análise dos discursos provenientes dos docentes, foram encontrados os seguintes 

fatores intrapessoais: Motivação do indivíduo; Pouco conhecimento sobre os benefícios da 

informação; Resistência devido a atitudes assumidas anteriormente; Baixo senso de 

competência e auto-estima; Sentimento de medo e ansiedade; e Confiança. 

Em seu discurso, o docente P2 abordou a falta de atenção dos professores às 

demandas dos alunos com NEE, caracterizando a existência dos fatores Motivação e Pouco 

conhecimento sobre os benefícios da informação. Ainda em seu discurso, P2 ressaltou a 

importância dos alunos serem ativos e conversarem com o professor. Esse relato retratou a 

existência dos fatores ligados à Resistência devido a atitudes assumidas anteriormente e o 

Baixo senso de competência e auto-estima. Este último fator pode ser atribuído ao fato de 

alguns alunos com NEE sofrerem de um sentimento de baixa-estima devido à sua condição, 

constatação essa identificada através de observação participante da pesquisadora. P2 ainda 

retratou em sua fala que o aluno deve sensibilizar o professor em relação à importância da 

ação e por vezes ajudando a lembrar dos prazos. Esta parte do discurso identificou a 

existência dos fatores Motivação, Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação, 
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Baixo senso de competência e auto-estima e Sentimento de medo e ansiedade, tanto por parte 

dos alunos como dos professores. 

O docente P3 abordou em seu discurso a falta de iniciativa, por parte dos docentes e 

discentes, em buscar e/ou enviar o material em tempo hábil ao LA. Isso caracterizou a 

existência dos fatores intrapessoais Sentimento de medo e ansiedade, Pouco conhecimento 

sobre os benefícios da informação e Motivação, por parte dos docentes e discentes envolvidos 

no fluxo. 

Contudo, P6 relatou que o pessoal do LA era sempre muito solícito e hábil para 

atender as demandas. Nesse discurso foi identificada uma característica relacionada ao fator 

Confiança. Porém, aqui de forma positiva de modo a não ser um entrave no fluxo. Para Alves 

e Barbosa (2010) a confiança tornou-se um dos elementos fundamentais para as trocas 

informacionais e depende da crença na integridade, no caráter e na capacidade de cada um dos 

elementos envolvidos nas interações pessoais em organizações. E essa relação de confiança 

entre os membros de uma equipe ou organização leva tempo para ser construída. 

Nos discursos dos docentes P4 e P5 não foram constatadas incidências de fatores 

intrapessoais. Ademais, P4 demonstrou não ter compreendido a questão, enquanto que P5 

relatou o acúmulo de atividades como entrave, porém este não pode ser tratado como um fator 

intrapessoal. 

Logo, no grupo dos docentes pesquisados, os fatores mais identificados nos discursos 

foram a Motivação, o Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação e o sentimento 

de medo. Seguidos estão os fatores ligados à Resistência devido a atitudes assumidas 

anteriormente, e ao Baixo senso de competência e auto-estima. 

 

Equipe do LA 

 

No grupo da Equipe do LA, foi constatada nos discursos a presença dos seguintes 

fatores intrapessoais: Motivação do indivíduo; Pouco conhecimento sobre os benefícios da 

informação; Origem da informação; Reciprocidade; Sentimento de ameaça; e Sentimento de 

medo e ansiedade. 

O pesquisado E1 trouxe em sua fala a falta de comunicação, a demora e o 

comprometimento como entraves intrapessoais no fluxo. Desse modo, a análise identificou 

nesse discurso a existência dos fatores: Origem da informação, que está relacionado ao fato da 

falta de comunicação relatada; Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação, 

Motivação do indivíduo e a Reciprocidade, relacionados à demora; e o Sentimento de ameaça, 
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medo e ansiedade, que podem estar ligados ao fato da falta de comprometimento, uma vez 

que o sentimento de ameaça, segundo Leitão (1985) relaciona-se com a sensação que levam 

os indivíduos a se sentirem ameaçados quando têm que se defrontar com situações 

desconhecidas, fato este observado pela pesquisadora no ato da observação participante. 

No discurso de E2, a palavra disponibilidade foi mencionada relacionada aos três 

atores do fluxo. E2 abordou a disponibilidade do professor de enviar o material em tempo 

hábil, a disponibilidade de recursos humanos no LA para a produção do material, e a 

disponibilidade dos alunos de vir pegar, ou deixar, o texto no LA. Assim, o estudo 

identificou no discurso os fatores ligados ao Pouco conhecimento sobre os benefícios da 

informação e à Motivação de todos os atores. 

O pesquisado E3 apontou a comunicação entre as partes envolvidas na produção 

como fundamental, e isso caracterizou no discurso os fatores Origem da informação e o Pouco 

conhecimento sobre os benefícios da informação. 

Desta maneira, concluiu-se que o fator intrapessoal mais identificado nas falas da 

Equipe do LA foi o Pouco conhecimento sobre os benefícios da informação. Seguido dos 

fatores Motivação do indivíduo e Origem da informação. Logo após a Reciprocidade, o 

Sentimento de ameaça, medo e ansiedade. 

Desse modo, em relação ao fator intrapessoal ligado à Motivação do indivíduo ter 

alcançado o maior índice de ocorrência nos discursos dos participantes, a análise do Grupo 

focal também apontou para alguns aspectos relatados que traduziram a falta de motivação 

advinda do próprio indivíduo participante do fluxo. Assim, de acordo com relato de um 

docente, sobre o fator “comodismo” ser uma possível característica dessa classe, o mesmo 

afirmou que, 

 

[...] ele pode também ser um cara preguiçoso, tipo assim, acomodado, tipo 

assim, “vai me dar um pouco mais de trabalho, mas não estou a fim de fazer 

isso”. “Não quero me desprender para fazer isso”. É uma coisa mais de 

comodismo, de falta de interesse de fazer alguma coisa um pouquinho além, 

mesmo que ele reconheça que isto é necessário, ele talvez possa ser 

acomodado e não queira fazer. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Cabe ressaltar que, o docente deixa claro que essa possível característica não pode ser 

generalizada. 

Ainda em relação à motivação interna do indivíduo, o docente diz que posturas 

assumidas por alguns discentes podem traduzir essa falta de motivação. 
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[...] nessa coisa de ser mais pró-ativo, isso me fez lembrar outros alunos 

meus que não tem deficiência e que mesmo assim mantem a mesma postura, 

de não ir atrás, de não procurar as orientações que o professor passa, de não 

fazer as coisas no período [...]. Será que isso não tem outros fatores 

envolvidos além de fatores relacionados à deficiência? [...] talvez tenha um 

pouco dessa timidez, mas também tenha um pouco da postura do aluno em 

relação ao seu processo de aprendizagem na universidade. Não estou 

dizendo que é a causa única, mas pode ser uma coisa que interfira. (Docente 

participante do Grupo Focal) 

 

Já o membro da equipe do LA, em sua fala no Grupo Focal, ressaltou a existência de 

alguns motivos que podem favorecer a motivação do indivíduo participante do fluxo. 

 

Essa questão da motivação do indivíduo, uma vez que eu estou dentro de 

uma instituição de ensino né, no ensino superior, um ensino de qualidade, 

um ensino para todos né, isso daí é o que se espera né. Então eu tenho de ter, 

já que eu estou aqui dentro dessa instituição, uma motivação pessoal, de 

atender ao usuário da biblioteca né, ao aluno que procura o Laboratório. 

Então eu fiquei muito à vontade, eu tenho essa motivação e fiquei pensando 

porque outras pessoas não têm essa motivação. Porque se o meu trabalho é 

dentro da universidade eu tenho que fazer alguma coisa para o ensino né? 

Para a pesquisa. Eu enquanto servidora [pública]. (Equipe do LA 

participante do Grupo Focal) 

 

Portanto, o estudo leva para a indicação de diversos fatores intrapessoais que estão 

interferindo no bom funcionamento do fluxo, dando o destaque para o fator ligado à 

motivação do indivíduo, que obteve uma maior ocorrência nos discursos. E, além disso, leva à 

conclusão que ações relacionadas à busca da motivação interna dos indivíduos que fazem 

parte do fluxo devem ser tomadas pela instituição. 

 

6.1.3 Fatores Interpessoais/Externos 

 

Além das barreiras intrapessoais existentes no funcionamento de um fluxo 

informacional de um processo, existem também as barreiras interpessoais ou externas. Estas 

são tratadas por Leitão (1985) como barreiras que distorcem ou alteram tanto as mensagens de 

solicitação de informação, quanto as de informação propriamente dita. 

As barreiras interpessoais/externas analisadas pelo estudo, e abordadas por Leitão 

(1985), Freire (1991), Starec (2002) e Alves e Barbosa (2010), foram relacionadas à: 

Diferença em conhecimento, cultura ou educação dos indivíduos; Diferenças sociais, de 

posição ou status dos participantes do fluxo; Diferenças em percepção ou profissionais dos 

atores; Excesso de informação circulando no fluxo; Comportamento de grupo; Características 
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do emissor da informação; Aspectos legais inerentes ao fluxo; Barreiras Terminológicas; Má 

comunicação entre as partes do fluxo; Cultura organizacional; Mau uso da tecnologia e 

Motivação do indivíduo. 

Assim, esta categoria visou apontar quais os níveis de interferência no fluxo do 

serviço/processo de produção de material informacional didático acessível, de cada fator 

interpessoal analisado. A análise desta pesquisa foi concentrada nas particularidades de cada 

tipo de barreira interpessoal (subcategorias do estudo). Para tanto, foi questionado aos grupos 

de atores do fluxo, que fatores interpessoais/externos estavam interferindo no funcionamento 

do fluxo e qual o seu grau de interferência. 

 

Diferença em conhecimento, cultura ou educação 

 

Este fator interpessoal está relacionado ao nível de conhecimento, cultura e educação 

adquiridos pelo indivíduo. A Diferença de conhecimento, cultura ou educação dos indivíduos 

participantes de um fluxo informacional, de acordo com Leitão (1985) muitas vezes, pode 

provocar truncagens nas mensagens que não são entendidas pelos receptores. 

 

Gráfico 5 – Diferença em conhecimento, cultura ou educação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tomando como base a opinião de todas as categorias de atores do fluxo (Gráfico 5), a 

análise constatou que o fator interpessoal ligado ao nível de conhecimento, cultura e educação 

adquiridos pelo indivíduo, tem um médio grau de interferência no fluxo estudado, ocupando 

cerca de 42% da frequência. Por volta de 16% dos participantes relataram que este fator chega 

a ter um alto grau de interferência. Portanto, o resultado da soma dessas duas frequências 

(42% + 16%= 58%), aponta que esse fator possui uma interferência impactante no fluxo. 
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Ao se realizar uma análise por grupo de atores, o Gráfico 6 mostra que a maioria dos 

discentes acha que a diferença em conhecimento dos participantes influencia em médio grau o 

funcionamento do fluxo de produção, opinião advinda de 44% dos discentes. Já o grupo dos 

docentes obteve uma frequência em empate entre 33% deles, que afirmaram interferir em 

médio grau, e 33% que informaram não ter opinião sobre a questão. 

 

Gráfico 6 – Diferença em conhecimento, cultura ou educação por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na análise da equipe do LA, o fator empate também se apresentou, porém entre 50% 

deles que acha que o fator diferença em conhecimento, cultura ou educação influencia em 

médio grau, e 50% que afirmaram influenciar em baixo grau.  

Portanto, o estudo concluiu que o fator interpessoal ligado à diferença em 

conhecimento, cultura ou educação influencia o fluxo em médio grau, opinião esta que se 

reflete tanto na análise totalitária como na fragmentada por grupo de atores.  

 

Diferenças sociais, de posição ou status 

 

As diferenças sociais, de posição ou status dos indivíduos participantes de um fluxo 

informacional, segundo Leitão (1985), podem ser visualizadas como possíveis entraves 

interpessoais ao funcionamento desses fluxos, uma vez que quando essas diferenças causam 

ansiedade ou tensão, indivíduos de menor "status" rejeitarão informações de outros de maior 

"status", e vice-versa. 
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Assim, de acordo com o Gráfico 7, para 37% dos participantes da pesquisa, a maioria 

da amostra, as diferenças sociais, de posição ou status dos participantes do fluxo não 

interferem no bom andamento das informações e funcionamento deste. Porém, cerca de 26% 

dos pesquisados afirmaram que esse fator pode interferir, sim, no fluxo, mas em médio grau. 

 

Gráfico 7 – Diferenças sociais, de posição ou status 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Contudo, o estudo constatou que se somando as frequências das respostas 

correspondes à interferência em baixo grau e à não interferência, foi obtido o resultado de 

56%. Portanto, concluiu-se que, em um panorama geral, o fator interpessoal ligado à diferença 

social, de posição e status, tem muito pouca interferência a nenhuma interferência no fluxo 

estudado. 

Em um panorama individual por grupo de pesquisados, o Gráfico 8 apontou para um 

resultado onde a maioria dos discentes, cerca de 44%, afirmaram que o fator interpessoal 

relacionado a diferenças sociais, de posição ou status do indivíduo não interferem no fluxo 

estudado. Corroborando com esse resultado, para 50% da equipe do LA esse fator não 

interfere no fluxo. 
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Gráfico 8 – Diferenças sociais, de posição ou status por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Porém, em relação aos docentes pesquisados, para a maioria deles, cerca de 33%, esse 

fator interfere, sim, no fluxo, porém, em médio grau. Todavia, se somando as frequências dos 

docentes que relataram interferir em baixo grau (17%) e não interferir (17%) obteve-se o 

valor de 34%. Com isso concluiu-se que para os docentes a tendência maior de interferência 

inclinou-se para a baixa interferência a não interferência. 

Assim, a análise dessa subcategoria concluiu que o fator interpessoal Diferenças 

sociais, de posição ou status não interfere significativamente no funcionamento do fluxo da 

produção de materiais informacionais acessíveis da instituição. 

 

Diferenças em percepção ou profissionais 

 

O fator interpessoal ligado às diferenças em percepção ou profissionais diz respeito a 

concepções gerais diferenciadas dos indivíduos ou concepções inerentes a cada profissão. 

Leitão (1985, p. 97) afirma que “aqui residem muitas das dificuldades de comunicação entre 

indivíduos que exercem atividades diferentes como pesquisa-operação; produção-

comercialização, etc”. 

Em uma análise geral, fornecida pelo Gráfico 9, o nível de interferência desse fator 

interpessoal no fluxo foi considerado médio, refletido na opinião de 37% dos participantes. O 

resultado também apontou para uma frequência correspondente a 32% dos participantes que 

consideram alto o nível de interferência do referido fator no fluxo. Em oposição a esse 

resultado, cerca de 16%  afirmaram que o fator interfere em baixo grau. 
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Gráfico 9 – Diferenças em percepção ou profissionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na análise foi realizada uma soma das frequências que possuem tendência positiva 

para a influência do fator interpessoal, e uma soma das frequências com tendência negativa 

para a influência do fator no fluxo. Portanto, concluiu-se que, tomando como base toda a 

amostra estudada, a Diferença em percepção ou profissionais interfere, sim, no fluxo 

informacional do processo de produção de informação acessível na UFRN, resultado refletido 

em 69% dos participantes (37% + 32%).  

Já na análise por tipo de ator do fluxo, o Gráfico 10 mostrou que para a maioria dos 

discentes esse fator interpessoal interfere em médio grau, com 44% das respostas. Esse 

resultado somado à frequência de 33% de discentes que afirmaram que o fator interfere em 

alto grau no fluxo revela uma tendência para um resultado positivo no que diz respeito à 

afirmação da influência do fator no fluxo. Próximo a esse resultado, 75% da equipe do LA 

afirmou que esse fator interpessoal interfere em médio grau. 
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Gráfico 10 – Diferenças em percepção ou profissionais por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Contudo, 50% dos docentes confirmaram que o fator interpessoal estudado interfere 

em alto grau no fluxo. Em oposição, 17% deles relataram que o fator chega a interferir em 

baixo grau, e outros 17% disseram que o fator não interfere. Assim, se pode verificar que a 

tendência maior foi para a interferência do fator em alto grau.  

Portanto, a análise concluiu que o fator interpessoal ligado à Diferença de percepção 

ou profissão interfere de alto a médio grau no fluxo estudado. 

 

Excesso de informação 

 

O excesso de informação é considerado um fator interpessoal que pode interferir no 

funcionamento dos fluxos informacionais. Segundo Leitão (1985, p. 97) “quando a 

informação é volumosa ou supérflua, ela pode não alcançar o receptor. Dessa forma, deve-se 

valorizar a concisão e a clareza para remover essa barreira”. 

De acordo com o gráfico 11, cerca de 37% dos pesquisados declarou que o fator 

interpessoal ligado ao excesso de informação causa uma média influência no fluxo estudado. 

Já 26% afirmaram que esse fator influencia em alto grau o funcionamento do fluxo. Com isso, 

verificou-se que a soma dessas frequências, cujo resultado é 63%, refletiu um nível de 

influência do fator de médio a alto no fluxo. 
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Gráfico 11 – Excesso de informação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em contrapartida, apenas 11% dos particpantes alegaram que esse fator chega a 

influenciar o fluxo em um nível baixo, e 16% afirmam que chega a não influenciar. Assim, 

apenas 27% dos participantes (11%+16%) tenderam para uma escala de influência que parte 

do nível baixo ao nível da não influência. 

Portanto, dentro de uma análise geral, o fator Excesso de informação influencia, sim, o 

fluxo de informação de um nível médio a alto. 

Partindo para uma análise separada dos grupos, tomando como base os dados contidos 

no Gráfico 12, cerca de 33% dos discentes afirmaram que o fator excesso de informação 

influencia o fluxo em alto grau, e mais 33% declarou influenciar em médio grau. Nesse caso, 

houve um empate numérico dentro da categoria dos discentes no que diz respeito à escala de 

interferência e, assim, se verificou que a somatória dessas duas escalas, que resulta em 66%, 

refletiu a afirmação, por parte dos discentes, da influência do fator no fluxo. 
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Gráfico 12 – Excesso de informação por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação à categoria dos docentes, a afirmação da influência desse fator interpessoal 

no fluxo também foi constatada, porém, de em uma proporção menor em relação à classe dos 

discentes. Dessa forma, 33% dos docentes declararam que o fator tem uma influência média 

no fluxo, e 17% afirmaram que tem uma influência alta. A soma dessas proporções equivale a 

50% dos docentes. Esse resultado reflete a afirmação da influência do fator no fluxo, uma vez 

que, na amostra correspondente a outra metade dos docentes, 33% afirmaram não ter opinião 

sobre o assunto. 

Quanto à equipe do LA, 75% reconheceram que o fator influencia o fluxo de alto a 

médio grau, onde dessa proporção se tirou 50% que afirmaram influenciar em médio grau e 

25% em alto grau. 

Portanto, a análise concluiu que o fator ligado ao excesso de informação influencia, 

sim, o fluxo informacional estudado. 

 

Comportamento de grupo 

 

O comportamento de grupo é um fator interpessoal relacionado ao comportamento dos 

indivíduos quando em grupos. Para Leitão (1985) os fatores relacionados a esse 

comportamento em grupo, tais como, a conformação, a coesão ou normas internas de grupos 

podem funcionar como barreiras nos fluxos informacionais. 
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Desse modo, de acordo com o Gráfico 13, em uma visão geral tomando como base 

todos os grupos da pesquisa, cerca de 32% dos pesquisados admitiram que o fator 

especificado interfere em médio grau no funcionamento do fluxo, juntamente com 21% que 

afirmaram que o fator interfere em alto grau. Com a soma desses resultados, temos uma 

porcentagem de 53% dos pesquisados que declararam que o comportamento de grupo gera 

uma interferência no fluxo. 

 

Gráfico 13 – Comportamento de grupo 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Porém, cerca de 21% da amostra geral informou que o fator influencia em baixo grau, 

e 21% disse que esse fator não exerce interferência no fluxo. Assim, cerca de 42% dos 

pesquisados (21%+21%) constataram que o fator exerce de uma baixa influência a uma 

influência nula. Assim, verificou-se que, num contexto geral, mesmo com uma diferença 

estreita nos resultados, esse fator interfere, sim, no funcionamento do fluxo. 

Em análise fragmentada por grupo de atores (Gráfico 14), o estudo verificou que os 

discentes, em sua maioria, cerca de 44%, declararam que o fator citado anteriormente 

interfere em alto grau o funcionamento do fluxo, e 11% disseram interferir em médio grau. 

Com isso, tem-se que 55% dos discentes indicaram que o comportamento de grupo interfere, 

sim, no fluxo. 
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Gráfico 14 – Comportamento de grupo por tipo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O grupo dos docentes corrobora com o resultado dos discentes, onde 50% destes 

disseram que o fator oferece uma média influência no fluxo. Ressalta-se o empate na 

distribuição das outras opções de respostas, onde 17% deles disseram que o fator interfere em 

baixo grau, 17% informaram que não interfere e 17% não tiveram opinião a respeito.  

O resultado obtido com a equipe do LA também indicou a interferência do referido 

fator interpessoal no fluxo, onde cerca de 50% da equipe respondeu que o fator interfere em 

médio grau. Embora que este resultado fica empatado com a soma das porcentagens de 25% 

(interferência em baixo grau) e 25% (não interferem). Isso nos forneceu uma margem de 

diferença bem estreita. 

Portanto, levando em consideração um panorama dos resultados, a análise concluiu 

que o fator interpessoal ligado ao comportamento de grupo influencia, sim, o funcionamento 

do fluxo de produção de material informacional acessível na instituição. 

 

Características do emissor 

 

Um fluxo informacional é formado por emissores e receptores de informações. Em se 

tratando do fluxo de produção de material informacional acessível, todos os participantes, 

independente de sua atuação no fluxo, podem, ora ou outra, desenvolver qualquer um desses 

papéis. Diante disso, as características do emissor da informação são vistas como um fator 

interpessoal que pode interferir no fluxo. Para Leitão (1985) algumas características do 
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emissor, tais como falta de credibilidade ou ausência de legitimidade do seu papel, como 

vistas pelo receptor, podem funcionar como barreiras externas. Dentro deste item estão 

questões como confiança/desconfiança e simpatia/antipatia que afetam o fluxo da informação. 

Conforme o Gráfico 15, a maior parte dos pesquisados declarou que esse fator 

interpessoal exerce uma alta influência no fluxo, cerca de 42%. Além disso, outros 26% dos 

pesquisados relataram que o fator interfere em médio grau. Contudo, 16% deles afirmaram 

que esse fator não interfere no fluxo. 

 

Gráfico 15 – Características do emissor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Portanto, sob uma perspectiva geral envolvendo todos os particpantes, conclui-se que 

o fator características do emissor interfere de alto a médio grau no fluxo estudado, uma vez 

que a somatória das frequências de respostas que consideraram “alto grau” e “médio grau” foi 

de 68%. 

No Gráfico 16, a análise por tipo de autores constatou que a maioria dos discentes, 

cerca de 44%, afirmou que o fator citado interfere no fluxo em alto grau, e 22% deles 

responderam que interfere em médio grau. Embora que 22% tenham declarado que o fator não 

influencia. Ademais, os resultados obtidos com o grupo do LA indicaram que 75% deles 

admitiram que o fator exerce uma interferência em alto grau no fluxo. 
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Gráfico 16 – Características do emissor por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação ao grupo dos docentes, a grande maioria deles, cerca de 50%, informou 

que o fator interfere em médio grau, e 17% em alto grau. Ainda, 17% deles disseram que o 

fator não interfere. 

Contudo, pôde-se concluir que, de modo geral, o fator interpessoal relacionado às 

características do emissor exerce interferência no fluxo em um nível alto a médio.  

Assim, discursos proferidos no Grupo Focal, validaram esse resultado obtido. Além do 

mais trouxeram exemplos de algumas características do emissor que interferem no 

funcionamento do fluxo. Por exemplo, características ligadas à empatia/antipatia e 

proximidade/distanciamento foram citadas nas falas do docente e do discente. 

 

[...] eu posso, em sala de aula ter relações interpessoais. Tem alunos que eu 

gosto, assim me identifico mais e não me incomodaria fazer um pouco mais 

de esforço para aquele aluno. Mas tem um aluno que talvez eu não me 

identifique como pessoa ou que ele não tenha dado um feedback que, enfim, 

não tenha me motivado a dar um retorno, aí, por uma certa empatia e achar 

que vale a pena ou não, eu achar que não vale a pena o esforço, entendeu. Ao 

invés de dar atenção aquele aluno eu preferiria dar atenção ao outro. 

(Docente participante do Grupo Focal) 

 

Eu concordo, inclusive a fala dele me fez refletir sobre o meu processo 

quando eu ainda estava no curso de [...]. Aí teve três situações que, com 

professores diferentes, que dificultou um pouco esse processo. Teve uma 

professora que eu pedi para ela os textos com antecedência e ela me disse 

assim “a minha vida não se resume só a isso”, [...] eu acho que eu travei na 

hora, e aí eu acho que depois ela teve uma reunião com a CAENE e 

explicando como é o processo, e eu só sei que depois ela levou os textos lá 
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para o LA, mas isso dificultou porque se eu tivesse levado os textos antes a 

produção teria acontecido bem há mais tempo. [...] e outra foi quando eu 

pedi para ela antecipar os textos e ela disse assim “eu não vou mudar minha 

metodologia por sua causa”. (Discente participante do Grupo Focal) 

 

Outra característica citada na fala do participante do Grupo Focal, especificamente o 

representante da equipe do LA, foi a relacionada à questão de distanciamento causado pela 

falta de pró-atividade de alguns docentes. 

 

O emissor para mim que trabalha no LA é o professor e o aluno, então para o 

professor eu vejo como característica desse docente um distanciamento né. 

Ele é uma pessoa distante. Primeiro, é porque desconhece né, não é 

desconhece a palavra, não tem uma atitude pró-ativa no sentido de agilizar 

processos para que esse aluno receba esse material rapidamente. E 

distanciamento porque, como pesquisador, sabe que para que a gente 

encontre o material é preciso uma referência, é preciso que este texto esteja 

bem digitalizado, ele esteja completo. Então assim, muitas vezes em que o 

professor envia esse material para o LA, ele tá tão distante de uma realidade 

que é o atendimento ao aluno, que não observa como é que esse texto chega, 

envia fora do prazo, com poucos dias pra gente tá trabalhando e tá enviando 

para o aluno. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

A timidez, por parte de alguns discentes, também foi citada como sendo uma 

característica do emissor que interfere no fluxo da produção de material informacional 

acessível. Assim, de acordo com o membro da equipe do LA: 

 

E quanto à característica do discente [...] a característica dele é a timidez né. 

Se todo aluno fosse como [cita o discente presente na discursão] e 

expressasse o que sente. [...] a gente não tem esse feedback do aluno, assim, 

“ah eu recebi o material no dia”, “eu estudei, tirei uma nota boa”, raro é essa 

resposta. E ele também poderia nos ajudar muito, o aluno. Se ele falasse 

“olhe, eu quero o material no prazo tal”, “eu preciso que seja ajustado tal 

coisa”, né. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Apontou-se para o fato de a própria deficiência do discente poder ser uma 

característica do emissor que, em alguns casos, pode chegar a interferir na comunicação 

dentro do fluxo. 

 

  



113 

Nesse caso em particular, a questão da comunicação em sala de aula, por 

exemplo, a interação que você tem com o aluno, o dia-a-dia que você tem de 

convivência na aula, pode fazer a diferença. Tipo, se fosse, por exemplo, um 

aluno surdo que eu não consigo me comunicar em libras eu acho que não 

teria a mesma relação [...] como um aluno que eu conseguiria me comunicar 

melhor. Aí, por conta disso talvez eu crie uma relação mais próxima e esteja 

mais aberto, mais disposto, a fazer alguma coisa extra pra ele do que com 

um aluno que talvez eu não tenha tanto contato assim. Então esses fatores de 

relação em sala de aula, de empatia com aquele aluno, é de achar que aquele 

ali é uma coisa relevante em termo de minha atividade de trabalho, de uma 

forma geral, pode me influenciar o quanto eu me dedico aquilo ou não. 

(Docente participante do Grupo Focal) 

 

Portanto, o estudo concluiu que, de uma forma geral, algumas características do 

emissor da informação podem interferir no bom funcionamento do fluxo, sim. 

 

Aspectos legais 

 

Outro fator interpessoal que pode interferir no funcionamento de um fluxo de 

informação são os Aspectos legais. Para Freire (1991, p.52), os aspectos legais representam as 

restrições estabelecidas ao acesso e uso da informação, especialmente a informação 

tecnológica (aplicável à produção de bens e serviços). 

No caso específico do fluxo da produção de informação acessível na instituição, esse 

aspecto legal é refletido na disponibilização da informação produzida pelo LA, uma vez que 

está ancorada em um embasamento legal que delimita o acesso ao conteúdo informacional 

apenas a alunos com NEE. 

Diante disso, o Gráfico 17 apontou para um resultado onde 37% dos pesquisados 

afirmaram que esse fator não interfere no fluxo estudado, e 5% informaram que interfere em 

baixo grau. Porém, uma frequência aproximada de 32% dos pesquisados declararam que o 

fator exerce uma interferência em médio grau, e 10% disseram que tem uma alta interferência. 

Com isso, a análise em âmbito geral detectou a existência de um empate técnico entre as 

tendências que identificam uma negatividade em relação à influência e tendências que 

indicam uma positividade. Isto é, o resultado da somatória dos valores correspondentes a não 

interferência e à baixa interferência, cerca de 42%, foi o mesmo da somatória dos valores 

correspondentes à alta interferência e à média interferência, 42%. 
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Gráfico 17 – Aspectos Legais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Numa análise por atores do fluxo, os discentes declararam que o fator Aspectos legais 

não interfere no fluxo, visto que 44% deles expressaram esse ponto de vista. Em oposição, 

cerca de 22% deles alegaram que o fator interfere sim no fluxo e em alto grau. 

 

Gráfico 18 – Aspectos Legais por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No grupo dos docentes, a maioria deles, 50%, informou que o fator influencia o fluxo 

num grau médio. Ao contrário dos 17% que disseram que o fator não interfere. 

Quanto à equipe do LA, a análise constatou um empate entre as frequências que 

indicaram 50% das opiniões para a interferência em médio grau e 50% para a não 

interferência no fluxo. 
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Portanto, numa análise coletiva o estudo concluiu que o fator ligado aos aspectos 

legais pode interferir ou não no fluxo, devido ao equilíbrio das opiniões. Ademais, ao realizar 

uma análise separada por grupo, foi constatado que a opinião do docente se distancia da 

opinião dos discentes e da equipe do LA. Para o docente esse fator interfere, sim, no fluxo, 

mas para o discente e equipe do LA o fator não interfere, ou chega a interferir, mas sem um 

peso significativo. 

Este resultado também foi identificado nas observações realizadas pela pesquisadora, 

uma vez que, durante o período de observação, foi identificada uma solicitação de um docente 

ao LA para que fosse autorizada a distribuição em sala de aula de um material informacional 

didático acessível que foi produzido para um discente atendido e acompanhado pelo referido 

professor.  

Diante disso, o Grupo Focal realizou uma discursão a respeito desse resultado obtido. 

Assim, diante do fato relacionado à posição do docente em afirmar que os aspectos legais 

interferem no fluxo, um docente participante do debate afirmou que, para este, 

 

Quando a gente faz alguma coisa, geralmente a gente é motivado por algo 

né, e a gente gosta de que nosso trabalho tenha um impacto, uma relevância 

maior. E aí, quando você diz assim, “ah é porque o professor também 

gostaria de disponibilizar esse material acessível para o restante da turma”, é 

porque talvez ele gastou um esforço para preparar esse material e pra ele, 

assim, “caramba eu fiz tanta coisa e isso vai servir só para uma pessoa?” “Eu 

vou ter que fazer essa mesma coisa ou algo equivalente para toda a turma 

também?” (Docente participante do Grupo Focal)  

 

Debatendo com o docente, o membro da equipe do LA explicou que, 

 

O professor na sala de aula, se ele quiser postar qualquer material ele pode 

postar, certo? Não constitui ofensa utilizar o material bibliográfico para fins 

acadêmicos, certo? Mas, assim, se o LA for fazer isso, dentro de uma 

biblioteca, não vai cair bem, nem aqui nem em lugar nenhum. Porque assim, 

você professor enquanto pessoa física pode fazer isso. Você pode criar um 

blog, pode postar, divulgar, como pessoa física. Agora um setor, dentro da 

instituição é pessoa jurídica. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Diante disso, o docente participante levanta o fato desse posicionamento do professor 

nos resultados estar atrelado à falta de conhecimento de que ele mesmo pode, para fins 

acadêmicos, realizar a adaptação de seu material acadêmico e distribuí-lo em sala de aula para 

todos os seus alunos. Assim, o docente diz: 
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Mas por que será que esse ponto de vista pode servir como um impacto para 

o professor? Isso pra mim não faz muito sentido, porque se eu posso colocar 

os dois materiais, aquele que tem uma versão acessível e outro que não teria, 

enquanto professor, porque que eu não encaminharia, nessa questão geral, 

acessível? [...] se o professor teria condições de divulgar, tipo assim, apontar 

o caminho para os alunos terem acesso aos dois materiais, seja via 

repositório institucional seja via turma virtual, que o professor postou, 

porque que ele deixaria de seguir esse fluxo do laboratório se para ele nada 

impede dele continuar com o dele normal? Pra mim não faz muito sentido 

isso. Será que não teria haver com o desconhecimento? Que o professor pode 

fazer isso? Porque talvez isso não seja tão difundido assim. (Docente 

participante do Grupo Focal) 

 

Nesse caso, o docente também levantou o fato da falta de orientação sobre esses 

aspectos legais que permeiam o fluxo de produção de informação acessível na instituição. 

Aspecto que pode ser mais trabalhado na instituição. 

 

Terminológicos 

 

A terminologia pode ser considerada um fator interpessoal que interfere no 

funcionamento de um fluxo informacional, uma vez que, segundo Freire (1991, p.52) “nem 

sempre usuários e agentes de informação usam o mesmo código de linguagem no processo de 

recuperação do conhecimento”. Nesses casos, na transferência da informação, a terminologia 

utilizada pode dificultar a compreensão da mensagem pelos usuários finais. Isto posto, o fluxo 

de produção de informação acessível na UFRN pode ser considerado um exemplo de fluxo 

que se utiliza bastante de terminologias próprias da atividade, tais como os termos 

Tecnologias assistivas, material informacional acessível, Necessidades Educacionais 

Específicas, Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), áudio descrição etc. 

O Gráfico 19 ofereceu um panorama geral sobre a interferência desse fator no fluxo 

estudado. Nele se constatou que 37% dos participantes declararam que o fator interfere em 

médio grau no funcionamento do fluxo, e 10% informaram interferir em alto grau. Em 

contrapartida, 32% dos participantes do fluxo inteiraram que esse fator influencia o fluxo, mas 

em baixo grau. 
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Gráfico 19 – Terminologia 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Desse modo, a análise num aspecto geral, concluiu que o fator Terminologia tem 

interferência, sim, no fluxo, uma vez que a somatória das frequências que apontam para um 

resultado positivo da questão (alto e médio grau) resultou em 47% dos pesquisados. Valor 

este que ultrapassa a somatória das frequências que apontam para um resultado negativo da 

questão (baixo grau e não interfere), que foi de 42%.  

Já o Gráfico 20, que representa uma análise fragmentada por grupo, indicou que o 

grupo dos discentes, em sua maioria, cerca de 33%, afirmaram que o fator Terminologia 

interfere no fluxo, mas em baixo grau. Porém, 22% deles declararam que o fator interfere em 

alto grau e 22% que interfere em médio grau. Levando em consideração essa somatória, teve-

se o resultado de 44% dos discentes que declararam a alta à média interferência do fator no 

fluxo. Portanto, para os discentes, o fator interfere, sim, no fluxo. 

 
Gráfico 20 – Terminologia por grupo de atores 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Para o grupo dos docentes, a análise constatou que o fator estudado interfere em médio 

grau o funcionamento do fluxo, uma vez que a maioria desses, cerca de 50%, indicou essa 

resposta. Ademais, vale ressaltar que ainda 17% deles declararam não ter opinião sobre a 

questão. 

Na equipe do LA, o resultado se inclinou para um empate entre as frequências que 

representam as respostas equivalentes ao médio grau e ao baixo grau de interferência. Assim, 

cerca de 50% dos pesquisados da equipe disseram que o fator interfere em médio grau, e 

outros 50% que interfere em baixo grau. 

Portanto, a análise dessa subcategoria concluiu que o fator ligado à Terminologia 

influencia, sim, o funcionamento do fluxo da produção de material informacional acessível na 

instituição.  

 

Má comunicação 

 

A má comunicação é considerada como um outro fator interpessoal que pode interferir 

no funcionamento de um fluxo informacional. Starec (2002) afirma não acreditar que exista 

falta de comunicação nas organizações e, sim, a má comunicação, uma vez que a falta de 

diálogo constante, para ele, é um dos problemas mais graves enfrentados. 

Desse modo, o Gráfico 21 mostrou o resultado encontrado em uma análise geral que 

reflete a opinião de todos os atores do fluxo. Assim, foi constatado que 58%, a maioria dos 

participantes, declararam que a má comunicação interfere no fluxo em um alto grau. Ademais, 

21% também afirmaram que interfere em médio grau. Logo, de modo geral, o estudo concluiu 

que o fator Má comunicação exerce uma grande interferência no fluxo da produção de 

material informacional acessível na instituição, com uma representatividade de 79% dos 

participantes, pois, para tanto, somou-se as frequências que representam o alto grau e o médio 

grau de interferência. 
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Gráfico 21 – Má comunicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Numa análise levando em consideração cada grupo de atores, o estudo constatou que, 

no grupo dos discentes, 67% destes informaram que o fator interfere em alto grau no fluxo. 

Corroborando com esse resultado, a maioria dos pesquisados da equipe do LA também 

mencionou que o fator interfere no fluxo em um alto grau, com cerca de 75% das respostas. 

 

Gráfico 22 – Má comunicação por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O grupo dos docentes também conduziu suas opiniões para essa vertente, porém de 

forma mais equilibrada, onde 33% deles afirmaram que interfere em alto grau e outros 33% 

que interfere em médio grau. 
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Logo, também foram identificados, na prática, aspectos que condizem com uma 

interferência no fluxo da produção, provocada por uma má comunicação entre os grupos de 

atores que formam esse fluxo. Esse resultado pôde ser demonstrado através de dados da 

observação participante registrados pela pesquisadora, tais como o registro de algumas 

situações presenciadas por esta no período estipulado para a observação (de 01 de março a 10 

de abril de 2018): 

 

a) Existiram algumas situações em que não houve uma interação, demonstrada por uma 

falta de comunicação, entre as partes. Por exemplo, algumas situações em que o 

docente não informou ao LA a data em que o texto seria utilizado, mas o discente 

tinha o conhecimento desse prazo e também não informou ao Laboratório. Outra 

situação em que o docente teve dúvida em relação a como encaminhar o material para 

o LA, mas não procurou o Laboratório para tirar a dúvida, e assim, encaminha a 

maioria dos textos fora do padrão exigido pelo LA; 

b) Foi constatado que o LA criou um grupo no aplicativo de conversação Whatsapp, 

formado pela equipe do Laboratório e alunos atendidos. O grupo foi formado com o 

objetivo de facilitar a interação entre os discentes e LA em relação a avisos 

importantes, comunicações sobre conclusão de textos e retirar dúvidas sobre o 

processo. Porém, ainda não existe nenhum canal de comunicação formal que 

envolvam os docentes e o LA, ou todos os atores coadjuvantes do processo;  

c) Foi observado que o LA sente dificuldades para se comunicar com os docentes para, 

por exemplo, tirar algumas dúvidas sobre o material informacional e o prazo 

estabelecido para a utilização deste. A comunicação é realizada apenas por e-mail ou 

através de contato com o seu Departamento ou com algum Núcleo Pedagógico ligado 

a esse docente; 

d) Foi observada a existência de uma interação maior, no momento ou após a entrega do 

material adaptado, com o discente atendido, uma vez que o canal de comunicação 

com estes e o LA é mais aberto. Porém, não foi observada nenhuma interação do 

docente com o LA nesse momento, uma vez que o docente, na maioria das vezes, não 

dava um feedback ao LA após a entrega do material para o discente, e nem o LA 

procurava interagir com o docente no final do processo.  

 

Portanto, a análise concluiu que o fator Má comunicação exerce uma alta interferência 

no fluxo da produção de material informacional didático acessível na instituição. 
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Com o intuito de validar esse resultado, o Grupo Focal também trouxe alguns 

exemplos onde ocorreu/ocorre uma má comunicação entre todas as partes que compõem o 

fluxo. Assim, o discente afirma que, 

 

[...] eu percebo que quando os discentes chegam lá é passado isso pra eles 

[orientações sobre a necessidade do aluno fornecer um feedback ao LA], eles 

[o Laboratório] tem o maior cuidado em dizer “vocês podem vir aqui” e a 

gente explica o passo-a-passo só que a maioria deles não fazem [..]. Essa 

comunicação, assim, eu acho que deveria ter mais um diálogo, ele [o 

discente atendido] investir mais no diálogo, dizer o que é que eu preciso. Eu 

posso chegar a um professor e cobrar também, pedir a ele, não só esperar 

pelo LA ou pela CAENE. (Discente participante do Grupo Focal) 

 

Outro aspecto de má comunicação abordado na discussão do Grupo foi em relação à 

uma sinalização imediata ao docente sobre a existência de um aluno com NEE em sua turma. 

Segundo o docente participante da discursão: 

 

Como é que o professor sabe que ele recebeu ou vai receber um aluno com 

deficiência? Hoje, a maneira como ele é informado tem duas: ou o aluno se 

manifesta, mas aí nem todo mundo faz isso, talvez o professor perceba, mas 

nem toda deficiência é perceptível a olho nú, e a única indicação que a gente 

tem no SIGAA é num local escondido dentro de uma turma virtual, através 

de um simbolozinho que eu posso nunca perceber isso. [...]. E se o professor 

só sabe disso tipo, no meio da primeira unidade, depois que o aluno foi mal? 

Até ele recuperar o que já foi, é tarde demais. Teria que haver melhorias 

nessa questão da comunicação e quando o aluno fosse fazer matrícula e já 

tivesse um registro de que ele tem deficiência, o professor deveria ser 

notificado o quanto antes. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Ademais, a falta de conhecimento sobre como funciona o fluxo, advindo da má 

comunicação e falta de divulgação dessa informação para os docentes, também foi citada no 

Grupo Focal. Dessa forma, este aspecto pode reverberar em um fator intrapessoal que, assim 

como a motivação, teve bastante ocorrência no estudo: o pouco conhecimento da importância 

da informação. Com isso, acarreta-se uma falha no processo, detectada pelo estudo, que foi o 

encaminhamento do material com atraso para que o LA realize a adaptação. Destarte, um 

exemplo disso encontra-se na fala do docente que diz: 
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Tem outra questão também que o professor pode não ter noção de que existe 

todo esse processo por trás. O que é necessário, por exemplo, para que um 

aluno consiga ter uma vida acessível? Então pode ser que o puro 

desconhecimento do professor, ele não ter noção de que vai demorar um 

tempo pra preparar esse material para chegar no tempo adequado para o 

aluno. Então, daí ele não tenha essa preocupação de se preparar e fazer as 

coisas com antecedência. Então, pelo desconhecimento ele pode não tomar 

os devidos cuidados. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Além disso, o representante da equipe do LA forneceu exemplos de má comunicação 

no fluxo, como também de uma boa comunicação. 

 

Quero dar um exemplo de má e boa comunicação, tem professores que 

sabem que o material tem que ser enviado para ser preparado pelo LA e 

envia todo o cronograma de aplicação dos textos durante aquele período, [...] 

e assim “N” cursos fizeram isso, mas não são todos os professores né. 

Vamos supor de um aluno que está matriculado em cinco disciplinas, um ou 

dois professores fazem isso [...]. 

E um exemplo de má comunicação é que o LA sempre informava “professor, 

envie o texto com antecedência, com determinadas características, 

referencia, texto completo”. Sempre a gente recebe de todo jeito [...] ruins, 

uns maravilhosos e outros sem cuidado, sem zelo. (Equipe do LA 

participante do Grupo Focal) 

 

Com a discursão sobre a qualidade do material fornecido ao LA, o docente chamou a 

atenção para o fato de que nem sempre é o professor que organiza o material para entregar ao 

aluno. Por vezes, isso é também é realizado pela secretaria do curso, ou até mesmo um 

monitor da disciplina ou bolsista. Ou até mesmo o professor só tem aquela versão do texto 

disponível. 

Portanto, o estudo comprovou que a má comunicação no interior do fluxo existe e que 

isto causa muitos problemas para a fluidez do processo de produção de informação acessível 

na instituição. Assim, ações que sanem essa questão deverão ser tomadas pela instituição. 

 

Cultura organizacional 

 

A cultura organizacional é um fator interpessoal que, segundo Starec (2002), também 

é a barreira dos paradigmas organizacionais, e pode ser considerado um dos entraves nos 

fluxos informacionais mais difíceis de transpor. 

De acordo com o Gráfico 23, o fator interpessoal relacionado à cultura organizacional 

tem uma interferência em médio grau no fluxo estudado, visto que cerca de 47% dos 

participantes relataram essa resposta. Além disso, outros 32% dos participantes declararam 
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que o fator interfere em alto grau. Com isso, pôde-se constatar que esse fator exerce uma 

interferência significativa no fluxo. Fato verificado com o resultado das somatórias das 

frequências de alto e médio grau (47% + 32%), que foi de 79%. 

 

Gráfico 23 – Cultura organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentro de uma análise por grupo de atores, constatou-se que a maioria dos discentes, 

cerca de 44%, indicaram a interferência do fator em alto grau, além de outros 33% relatarem 

que o fator interfere em médio grau. Isso demonstrou que na opinião dos discentes o fator 

interfere de alto a médio grau. 

 

Gráfico 24 – Cultura organizacional por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Já para a maioria do grupo dos docentes e da equipe do LA, o fator interfere em médio 

grau no fluxo. Esse resultado foi verificado em 50% dos docentes e 75% da equipe do LA. 

Destacou-se, também, que uma pequena representação dos discentes e dos docentes 

declarou que o fator não interfere no fluxo. 

De posse desses resultados, o estudo concluiu que o fator interpessoal ligado à cultura 

organizacional exerce uma influência significativa em níveis que vão de alto a médio grau de 

interferência. 

Corroborando com esse resultado, depoimentos no Grupo Focal levaram para a 

discursão de alguns aspectos da cultura organizacional da instituição que podem se tornar um 

entrave no funcionamento do fluxo. Desse modo, de acordo com fala do docente, um desses 

fatores relacionados à cultura organizacional é a desvalorização de algumas atividades 

inerentes aos professores. 

 

Infelizmente, ninguém, nem universidade, nem órgãos de fomento, dá o 

valor que o ensino deveria ter na atuação do professor universitário. Deixa 

eu dar um exemplo concreto disso, se eu for, por exemplo, em computação 

escrever um livro texto, as pessoas vão olhar para a minha cara e dizer “você 

não fez nada”, e é um bom livro texto para a área. Então preparar material 

didático, se preocupar com conteúdo para a sala de aula, isso em algumas 

áreas é gastar tempo. É como se você tivesse na praia tomando água de coco. 

Isso não é reconhecido, isso não é valorizado, isso não conta ponto, isso para 

pesquisador não serve de nada, não tem nenhum estímulo pra esse cuidado 

com a melhoria do ensino. 

 

[...] quando isso chega no aspecto da acessibilidade, é pior ainda, porque 

requer uma série de aprendizado e cuidados que não são do dia-a-dia do 

professor. 

 

[...] Infelizmente, o nosso problema é mais embaixo sabe, na valorização da 

atividade relacionada ao ensino. 

 

[...] concordo plenamente que tenha assim, a questão ética, profissional, 

concordo com tudo isso, mas veja bem, eu como professor tenho várias 

atividades para desenvolver, várias demandas, eu olho para tudo isso e qual é 

a que é valorizada? Aquilo pelo qual sou reconhecido. Profissionalmente em 

termos de progressão, em termos de conseguir bolsa, financiamento, e assim 

por diante. Pelo que eu sou reconhecido? [...] e infelizmente, isso não é 

valorizado.  

 

[...] isso não quer dizer que eu comece a dar uma orientação para quem tiver 

aberto, começar a tomar esses cuidados. (Docente participante do Grupo 

Focal) 

 

Com isso, esse quadro de desvalorização pode acarretar uma falta de estímulo para 

com a qualidade do ensino e, por consequência, refletir na qualidade do processo que envolve 
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o fluxo de produção de informação acessível na instituição. Vale ressaltar que o discente e o 

membro da equipe do LA concordaram com a falta de incentivo da instituição para com a 

valorização de algumas atividades dos docentes. 

 

Mau uso da tecnologia 

 

A tecnologia está presente e atuante nas rotinas do cotidiano das organizações. Para 

Alves e Barbosa (2010, p.123) “a tecnologia assume a posição de requisito básico para o 

efetivo e bem-sucedido compartilhamento das informações no ambiente organizacional”. 

Contudo, o mau uso dessas tecnologias se torna um fator interpessoal que pode interferir no 

funcionamento de um fluxo informacional. Esse mau uso pode estar refletido em situações 

quando a tecnologia não é aceita pelos colaboradores da organização e eles deixam de lado 

essas ferramentas, ou até mesmo na falta de capacitação, onde na ausência das devidas 

capacidades para utilizar efetivamente o ferramental tecnológico, os recursos de TICs são 

inúteis (ALVES; BARBOSA, 2010). 

Diante disso, o Gráfico 25 apresentou um panorama geral do grau de interferência do 

fator ligado ao mau uso da tecnologia no fluxo estudado. Assim, a análise constatou que 58% 

dos participantes, a maioria da amostra, alegaram que esse fator interfere no fluxo de 

produção de informação acessível em um alto grau. E, cerca de 21% dos pesquisados 

indicaram que interfere em médio grau. Somando-se as duas frequências obteve-se um valor 

de 79%. 

 

Gráfico 25 – Mau uso da tecnologia 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Num panorama por grupo de atores, o Gráfico 26 mostrou que para os discentes, cerca 

de 67%, o fator exerce uma alta interferência no fluxo, e 22% destes informaram que interfere 

em médio grau. Com a somatória dessas duas frequências, tem-se que 89% dos discentes 

acham que o fator tem uma interferência significativa do fluxo. 

 

Gráfico 26 – Mau uso da tecnologia por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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quanto o discente sugeriram, como também o discente, como alternativa, programas de 

capacitação na instituição. 

 

Eu acho que é a capacitação, pronto. O LA tem vários softwares específicos 

para tá trabalhando esses materiais, só que ele tem “N” possibilidades, mas a 

gente não domina todas. Então, quando eu cheguei para trabalhar no 

laboratório eu sabia o básico, e fui aumentando esse conhecimento, hoje eu 

acho que não chegou nem na metade dos recursos que as tecnologias têm pra 

nos auxiliar, é um mundo. A gente precisaria sempre estar se capacitando. 

(Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Eu também concordo. (Discente participante do Grupo Focal) 

 

Porém, no discurso do docente, não são necessárias apenas capacitações e sim 

desenvolver motivações para que os professores participem destas, uma vez que, para ele, os 

professores, até então, só se sentem motivados se notarem a necessidade de aprender. 

 

Eu acho assim, quando é que a gente aprende alguma coisa? Quando tem 

alguma motivação, e aí, nesse caso em particular, o professor só vai querer 

aprender, gastar um pouco mais tempo, quando ele sentir a necessidade de 

talvez apoiar esse aluno [...], quando aquilo ali fizer parte do seu dia-a-dia. 

Mas se ele não precisa usar tecnologia, se não lido com pessoas que 

precisam utilizá-la, ele fazer bastante esforço para aprender uma coisa que, 

sabe lá Deus, quando eu vou usar, e se é que eu vou usar na vida. Então, 

infelizmente eu acho que vai ter que ter uma certa demanda para que o 

professor tenha uma motivação pessoal pra aprender.[...] aprender requer 

esforço, mas como se cria motivação para esse esforço? E não é questão de 

empatia não. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

O docente também alertou para o fato de haver capacitações em relação ao preparo do 

material didático pelo professor, tais como orientações sobre como scannear o material, como 

ministrar aulas acessíveis, dentre outros. Além do mais, este atentou para o fato dessas 

capacitações no uso de tecnologias chegarem a todas as instâncias envolvidas na preparação 

do material didático (secretarias de curso, bolsistas etc.). 

 

Vai desde tipo, como é que eu uso um scanner pra scanear o material e 

chegar lá digitalizada pra vocês [LA] poderem passar para o áudio? E isso 

não é só tecnologia assistiva tradicional. [...] como é que eu faço isso com 

qualidade pra que quando chegar lá na ponta [LA] e vocês forem utilizar, 

com os cuidados necessários. 
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E às vezes nem é só o professor, tipo, nesse caso eu me lembrei de uma 

situação que eu peguei um livro, que esse livro não tem mais pra vender, é 

estupidamente caro, [...] aí quem fez [o escaneamento] não fui eu. Será que 

essa pessoa que fez [o escaneamento] conhece tudo o que é necessário para 

tomar os cuidados necessários, nesse caso foi alguém na secretaria e podia 

ter sido um bolsista, que nem funcionário é [...] como é que eu chego nessa 

ponta? 

 

[...] é uma diversidade muito grande de tecnologias pra gente achar que o 

professor vai dominar tudo. Então, talvez o que vocês tenham que fazer é 

começar priorizando, olha só, o que é que é essencial para o professor lidar? 

Quais são os primeiros passos? Porque muito provavelmente ele vai fazer 

isso sob demanda, pena que é tarde. (Docente participante do Grupo Focal) 
 

Contudo, a equipe do LA sugeriu, para sanar problemas com o mau uso da tecnologia 

no fluxo, se trabalhar com o conceito de desenho universal e com melhorias no SIGAA. 

 

Se ele não trabalhar esperando essa demanda, porque que ele não trabalha a 

partir do desenho universal? Vamos supor, o próprio SIGAA. O SIGAA está 

legível por leitores de tela, porque já não se trabalha com as telas do SIGAA 

para as pessoas com a baixa visão? E também colocando a janela libras? [...] 

aí os conteúdos, os professores já poderiam ver formatos que já são 

acessíveis? Não é? Legendas para os áudios, se não for em libras, mas se não 

escrita, ir providenciando aos poucos né. (Equipe do LA participante do 

Grupo Focal) 

 

Portanto, diante das análises, o estudo constatou que o mau uso da tecnologia é sim 

um fator que interfere fortemente no fluxo de produção de informação acessível na 

instituição. E a adoção de ações que sanem isso torna-se primordial para o bom 

funcionamento do fluxo. 

 

Motivação do indivíduo 

 

O fator interpessoal relacionado à motivação do indivíduo está ligado à motivação 

humana no que diz respeito ao compartilhamento da informação nas organizações. Alves e 

Barbosa (2010, p.121) afirmam que “a motivação pode ser considerada como produto entre as 

características do indivíduo e da situação – e todas as variáveis – que os envolvem”. 

À vista disso, o Gráfico 27 mostrou o nível de interferência do fator motivação do 

indivíduo no fluxo de produção de materiais informacionais acessíveis na UFRN. Num 

aspecto geral, a análise apontou que a maioria dos participantes afirmou que o fator interfere 

em alto grau no funcionamento do fluxo, equivalente a 69% dos participantes. E cerca de 21% 
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declararam que interfere em médio grau. Assim, pôde-se concluir que o fator interfere, sim, 

no fluxo, num nível que vai de alto a médio grau. 

 

Gráfico 27 – Motivação do indivíduo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise fragmentada por grupo de atores (Gráfico 28) demonstrou que para o grupo 

dos discentes, cerca de 56% destes, o fator exerce uma alta influência no fluxo, assim como 

para o grupo dos docentes, onde 83% deles declararam que o fator estudado tem uma alta 

interferência no fluxo. Ademais, a equipe do LA também mencionou que esse fator interfere 

em alto grau no fluxo, cerca de 75% deles.  

 

Gráfico 28 – Motivação do indivíduo por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Portanto, o estudo concluiu que o fator Motivação do indivíduo tem uma alta 

interferência no fluxo da produção de material informacional acessível, uma vez que, com a 

análise, foi ressaltada uma tendência altamente significativa das opiniões de todos os atores 

envolvidos no fluxo para o nível alto de interferência.  

Complementando esse resultado, o Grupo Focal forneceu alguns aspectos relacionados 

à motivação do indivíduo, provocados por fatores externos a ele, tais como incentivos 

institucionais, a falta de conhecimento no manuseio de tecnologias, dentre outros. Assim, 

segundo o discente: 

 

Por parte do professor eu também concordo um pouco que deveria ter mais 

incentivo institucional. Deveria ser mais pensado, não sei se capacitação, 

mas alguma coisa que motivasse o professor também. [...] e para o aluno, 

essa falta de motivação, me colocando na condição de aluna com deficiência 

visual [...] ela vem por causa dos docentes né, dessas respostas que a gente 

recebe, que eu recebi no caso, e muitas vezes a falta de conhecimento do 

próprio aluno desmotiva, de conhecimento na tecnologia assistiva, 

conhecimento próprio de usar a tecnologia [...] já teve casos do aluno 

precisar passar por um treinamento no LA pra poder aprender a usar e poder 

acessar o material. (Discente participante do Grupo Focal) 

 

Ainda ressaltando aspectos ligados ao incentivo institucional como elemento 

motivador, o docente afirma que, 

 

Enquanto servidor público né, se a gente assumir um cargo de civil, cidadão 

brasileiro e a nossa função é ensinar e contribuir para o aprendizado e tal, 

porque é que eu não vou fazer isso né? Em geral. Agora, o problema é como 

é que a gente é cobrado internamente sobre? (Docente participante do Grupo 

Focal) 

 

Logo, o estudo concluiu que a questão do estímulo para fatores que promovem a 

motivação e desestímulo a fatores que prejudicam a motivação pessoal podem ser mais 

trabalhados no fluxo, além do mais, ações intervenientes trazidas pela própria instituição 

podem ajudar a sanar esse fator interpessoal. 

 

6.1.4 Tempo de resposta no atendimento 

 

A categoria estudada intitulada de Tempo de resposta no atendimento pode ser 

considerada um tipo de entrave em fluxos informacionais. Esta, de acordo com Freire (1991, 

p.52), envolve alguns aspectos, e um deles é “[...] pelo fato de a informação ‘envelhecer’, 
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tornar-se obsoleta como bem cultural ou de produção, o que obriga o usuário a estar atento à 

oferta de conhecimento, de modo a encontrar novos dados que complementem seu conjunto 

de informações”. Outro aspecto está relacionado ao fato de que, frequentemente, muito tempo 

é gasto entre a produção da informação e sua disseminação por um meio de comunicação 

eficiente (FREIRE, 1991). 

Desse modo, o Gráfico 29 abordou o tempo de resposta no atendimento das demandas 

informacionais (textos didáticos acessíveis) dos discentes com NEE. Para tal, o estudo 

levantou a seguinte questão: O material informacional didático acessível chega a tempo hábil 

de o discente realizar as suas atividades acadêmicas sem prejuízo? 

Assim, nesta primeira análise, envolvendo todos os atores do grupo, foi constatado que 

para a maioria dos participantes, cerca de 42%, o material quase sempre chega em tempo 

hábil para o aluno desenvolver suas atividades acadêmicas. Em seguida, obteve-se o resultado 

de 32% dos participantes que declararam que o material informacional às vezes chega a 

tempo. 

 

Gráfico 29 – Tempo de resposta no atendimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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No Gráfico 30, o estudo ofereceu uma análise mais detalhada de cada grupo de atores. 

Assim, para a maioria dos discentes participantes, o material às vezes chegava a tempo, onde 

cerca de 44% deles ofereceram essa resposta. Além do mais, 33% dos discentes informaram 

que o material chegava quase sempre a tempo. Em contrapartida, cerca de 22% deles 

declararam que o material nunca chegava a tempo de desenvolverem suas atividades. Logo, 

observou-se que para estes, a excelência do serviço não foi alcançada, uma vez que nenhum 

dos discentes pesquisados relatou que o material sempre chegava a tempo. 

 

Gráfico 30 – Tempo de resposta no atendimento por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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material adaptado em mãos, porém quase sempre ou às vezes ele chega com atraso para o 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. 

Outra constatação na análise foi a discrepância das opiniões entre discentes, docentes e 

equipe do LA. Isso se deveu ao fato de que, para uma parte dos docentes, o material sempre 

chega a tempo hábil, porém este grupo não sinaliza a opção “nunca chega a tempo hábil”. Já 

uma parte dos discentes chega a sinalizar que o material nunca chega a tempo hábil e, ainda, 

este grupo não indicou a opção sempre chega a tempo. 

A análise das falas provenientes do Grupo Focal abordou esse fato mostrando os 

pontos de vista de cada ator do fluxo. Assim, no discurso do docente transparece a questão do 

porque que, para o professor, o material sempre está chegando a tempo para o aluno com 

NEE. 

 

Nem sempre o professor consegue ter uma dinâmica do aprendizado do 

aluno. O que eu quero dizer com isso? Com quanto tempo antes eu deveria 

divulgar o texto para os alunos lerem? Os alunos vão ler? Vai fazer diferença 

na minha organização da disciplina? Então, eu enquanto professor não 

consigo ter um feedback dos alunos hoje, [..] sem se tratar da deficiência. 

 

Então, é difícil para o professor também fazer essa avaliação [do tempo 

necessário para estudar um material didático], e isso que eu estou 

comentando não estou tratando de deficiência, e ainda mais quando o 

deficiente, que vive numa realidade muito diferente daquela que o professor 

conhece, porque ele não está acostumado a viver com pessoas com essa 

característica, geralmente né, estou falando na maioria das vezes. O 

professor não tem condições de julgar isso direito porque ele não conhece 

quem é afetado de fato e a dinâmica desse afetado, que é o aluno. Para o 

professor seria assim “eu entreguei, lavei minhas mãos”. Ou no máximo 

assim, “eu entreguei antes”. O quanto antes precisa ser para a avaliação [de 

aprendizado da disciplina], [...] ele não faz essa avalição [de aprendizado da 

disciplina]. Se ele entregou tipo, no dia anterior ou uma hora antes [gesto de 

balançar as mãos passando uma pela outra] não é costume ele parar para 

fazer essa reflexão. [...] Então, se ele entregou um segundo antes, o professor 

cumpriu o papel dele. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Diante desse discurso, a equipe do LA procurou buscar soluções para o problema com 

algumas sugestões, tais como: 

 

Talvez se o professor [...] na entrega do material, ele já dissesse o dia que 

fosse usar, ia facilitar, tanto para o aluno com alguma limitação quanto para 

os alunos “normais”. Porque para o aluno “normal”, ele ia ter um 

planejamento de estudo, e talvez isso interferisse no rendimento dele, e para 

o aluno com a deficiência, ele ia ter tempo hábil de ter esse material em 

mãos. 
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Se o professor postar, tiver esse hábito, vamos supor, a partir do próximo 

semestre todos os professores postassem no SIGAA um cronograma com os 

materiais que iria utilizar, ia favorecer ambos os alunos. O rendimento ia ser 

diferente. Uma coisa é pensar no desenho universal que vem para todos. 

(Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Quanto à questão analisada sob o ponto de vista do aluno, que afirmou no resultado 

anterior que o material nunca chega a tempo hábil, o discente tentou explicar o fato dizendo 

que: 

 

É essa mesmo a dificuldade mesmo de se colocar no lugar no outro. O que é 

antecedência para mim professor, e o que é antecedência para a pessoa que 

tem deficiência. [...] acho que ele não considera essa individualidade do 

aluno e não se coloca no lugar do outro e não vivencia a questão. [...] porque 

quem disse que não chega é quem vivencia. Para o professor é muito fácil 

dizer que chegou e cadê? (Discente participante do Grupo Focal) 

 

Contudo, o docente em uma de suas falas tentou discutir, mostrando um possível 

ponto de vista por parte de um professor, essa relação de tempo de antecedência que o 

material deveria ser encaminhado ao LA, relacionando, inclusive, com aspectos de uma 

cultura organizacional já instituída na universidade. 

 

[...] Tem outro fator que também é meio complicado para o professor. Por 

exemplo, o semestre tá acabando, tem menos de dois meses para o próximo 

semestre começar e eu não faço ideia do que eu vou lecionar no próximo 

semestre [...]. Como é que eu vou me preparar numa situação como essa? 

Então, o calendário da universidade ele não me permite ter uma preparação 

com tanto tempo de antecedência assim [...] e esse mesmo professor ele pode 

inclusive mudar o material. 

 

[...] tem coisas que vão para fora né, talvez pela própria cultura 

organizacional que, por mais que todo o resto esteja funcionando muito bem, 

vai ter entrave aí. Eu tenho me colocado assim, se eu tivesse boa vontade, e 

fosse necessário eu não sei se eu teria tempo adequado de me preparar o 

suficiente para que logo no início do semestre o aluno tenha o material 

adequado para estudar. Por mais que eu quisesse. (Docente participante do 

Grupo Focal) 

 

Portanto, pelas questões levantadas na análise dessa categoria, o estudo concluiu que o 

tempo de resposta no atendimento no fluxo não foi plenamente satisfatório, mas chega a 

alcançar um patamar mediano. Porém, medidas para uma melhor resposta ao tempo de 

atendimento num nível tolerável de excelência, devem ser tomadas pela instituição, visto a 

comprovação dos danos sofridos pelo processo. 
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6.2 Comportamento Informacional 

 

Como visto anteriormente nos capítulos da revisão de literatura, existe um 

comprometimento direto do comportamento informacional dos indivíduos com a eficiência de 

processos e fluxos de informação organizacionais, refletindo, consequentemente, no processo 

de tomada de decisão. Segundo Beal (2008), a forma como os usuários lidam com a 

informação (como a buscam, a usam, a ignoram etc.) afeta significativamente a qualidade do 

fluxo informacional nas organizações. 

Desse modo, essa variável do estudo teve o objetivo de detectar as necessidades 

informacionais dos indivíduos participantes do fluxo, quais as fontes de informação 

consultadas por estes para sanarem essas necessidades e se estas necessidades estão sendo 

atendidas, ou não, através do fluxo de produção de informação acessível na instituição. 

 

6.2.1 Identificação das Necessidades Informacionais 

 

Para a identificação das necessidades informacionais dos indivíduos participantes do 

fluxo, a pesquisa aplicou o seguinte questionamento: Que necessidades informacionais 

precisam ser atendidas para o bom desempenho do seu papel no fluxo do serviço/processo de 

produção de produção de material informacional didático acessível? 

Com isso, o estudo obteve os seguintes relatos: 

 

A1: as necessidades ao meu ver giram em torno de um maior rigor no 

cumprimento de prazos estabelecidos de quaisquer um dos grupos 

envolvidos no fluxo. 

 

A2: Informações sobre como encaminhar textos, os prazos e a tecnologia 

disponível no LA. 

 

A3: Um retorno positivo ou negativo do Laboratório a cerca dos prazos 

dos textos (se dará tempo de ficar pronto ou não); O prazo de 

antecedência de encaminhar os textos. 

 

A4: Não sei informar. 

 

A5: Informações do Laboratório sobre quando o texto ficará pronto, 

informações sobre novas tecnologias que poderiam me ajudar. 

 

A6: Que o professor o professor informe a data que irá utilizar os textos 

em sala de aula. 

 

A7: Informo sobre as datas. 
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A8: Com certeza sobre a data de utilização do material a ser adaptado. 

 

A9: A organização, pelo professor, de um cronograma da utilização dos 

textos; um bom conhecimento tecnológico e as ferramentas de 

acessibilidade; conhecer o funcionamento do Laboratório e como a 

produção é feita; informações claras e objetivas. 

 
P1: Maior presença da CAENE nos centros do Interior, como CERES e 

FACISA. 

 

P2: Fui informada da necessidade de encaminhar os materiais com 

antecedência para a CAENE. Mas não fui informada, por exemplo, de qual 

o prazo ideal. 

 

P3: Informações sobre como encaminhar os textos (Word/PDF) com e 

sem tabelas e imagens, datas de envio e retorno do material já adaptado. 

 

P4: Concordo que as informações sobre o tempo para adaptar os textos e 

como encaminha-los é essencial. 

 

P5: Orientações nas Plenárias Departamentais sobre os fluxos e 

procedimentos para melhor atendimento das demandas. 

 

P6: Acredito que feito de modo antecipado e organizado, como me foi 

solicitado quando necessário, o processo flui bem. Minha aluna recebeu os 

materiais todos em excelente qualidade e tempo hábil para realizar as 

tarefas. 

 
E1: 1- instituir campos obrigatórios (Sigaa); 2 - incluir informações 

relevantes de forma clara que forneça a comunicação. 

 

E2: é importante que o professor ou aluno sinalize a data e o que será 

necessário para se utilizar em determinado período (na aula). 

 

E3: Para que meu papel seja desempenhado com sucesso é preciso conhecer 

a deficiência do aluno atendido, data a ser devolvida e algumas 

informações especificas do LA. com prioridade dos textos a ser trabalho. 

 

E4: Comunicação professor/laboratório, aluno/laboratório, envio de 

materiais, cronograma de datas. (Dados da pesquisa, 2018, grifo nosso). 

 

Diante dos relatos, a pesquisa desenvolveu uma análise de conteúdo baseada nos 

resultados obtidos por meio de uma Nuvem de tags. Através dessa ferramenta, se foi possível 

medir a frequência de repetições das palavras nos discursos que podem estar refletindo uma 

necessidade informacional dos participantes. As frequências são apresentadas entre parênteses 

na Figura 14 abaixo. 
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Figura 14 – Nuvem de Tags sobre as necessidades informacionais dos atores do fluxo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora

16
. 

 

Através de uma análise da nuvem de tags, se foi possível detectar uma frequência de 

repetições de palavras numa escala de 1(uma) a 8 (oito) apresentações (por palavra) nos 

discursos. Porém, devido à lógica do conceito Repetições, o estudo delimitou a análise a 

partir de 2 repetições. Coube ressaltar, também, a existência de algumas palavras com o 

mesmo significado, mas com grafias diferentes, e neste caso, o estudo trabalhou com a relação 

entre essas palavras equivalentes, como por exemplo: 

 

 Palavras com gêneros diferentes: Aluno/Aluna; 

 Palavras no singular e plural: Data/Datas; Material/Materiais; 

  

                                                           
16

 Elaborado através da ferramenta online Teg Crowd, disponível em: https://tagcrowd.com/. 
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 Palavras que queriam expressar a mesma ideia nos discursos: Antecedência / 

Antecipado; Encaminhar / Envio; Data / Datas / Prazo / Prazos / Tempo; Informações / 

Informada; LA / Laboratório; Utilização / Utilizar; Textos / Material / Materiais; 

Necessário / Necessidade. 

 

Dessa forma, para uma visão mais panorâmica da análise, no Gráfico 31 foi realizada a 

somatória das frequências de repetições das palavras que se relacionavam, de acordo com os 

aspectos mencionados acima. 

 

Gráfico 31 – Frequências de palavras relacionadas às necessidades informacionais no fluxo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o Gráfico 31, as frequências das palavras relatadas nos discursos 

foram: 

 

 Data/Datas/Prazos/Tempo, com 15 aparições, equivalente à frequência de 18% do 

total das repetições. Essas palavras refletiram necessidades informacionais 

relacionadas à: 

a) O estabelecimento e/ou divulgação de prazos para o envio, adaptação e recebimento 

de textos, por parte dos três grupos de atores do fluxo (discentes, docentes e LA);  

b) Divulgação, para o LA e discentes, das datas de utilização dos materiais pelos 

professores; 

c) Adaptação, realizada no LA, em tempo hábil para o aluno desenvolver suas atividades 

acadêmicas. 

 

 Textos/Materiais/Material, com 13 aparições, equivalente à frequência de 16% do 

total das repetições. Essas palavras refletiram necessidades informacionais 

relacionadas à: 

a) O material adaptado para o discente; 

b) Especificação sobre como encaminhar os textos para a adaptação no LA, como por 

exemplo, o formato do texto (Word, PDF etc), como encaminhá-los (via e-mail, 

pessoalmente etc.); 

c) Qualidade do material; 

d) Grau de prioridade dos textos a serem trabalhados no LA. 

 

 Informações/Informada, com 10 aparições, equivalente à frequência de 12% do total 

das repetições. Essas palavras refletiram necessidades informacionais relacionadas à: 

a) Divulgação de informações sobre como cada ator proceder nas etapas do fluxo 

(encaminhamentos/envio de textos); 

b) Divulgação do LA sobre a conclusão da adaptação dos textos; 

c) Informações sobre novas tecnologias que poderiam ajudar aos discentes; 

d) Clareza e objetividade nas informações; 

e) Informações sobre os prazos; 
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 Laboratório/LA, com 7 aparições, equivalente à frequência de 9% do total das 

repetições. Essas palavras refletiram necessidades informacionais relacionadas à: 

a) Ter o conhecimento de Tecnologias disponíveis no LA; 

b) Informações que necessitam ser divulgadas pelo LA (os prazos dos textos; “se dará 

tempo do texto ficar pronto ou não” (A3) etc.); 

c) Divulgação pelo LA sobre Tecnologias Assistivas; 

d) Conhecer o funcionamento do LA; 

e) Uma melhor comunicação do LA com os discentes e docentes. 

 

 Encaminhar/Envio, com 6 aparições, equivalente à frequência de 7% do total das 

repetições. Essas palavras refletiram necessidades informacionais relacionadas à: 

a) Como docentes e discentes podem encaminhar/enviar o material para o LA; 

b) O prazo para o encaminhamento dos textos ao LA; 

 

 Professor, Utilização/Utilizar, Aluno, Necessário/Necessidade, com 4 aparições 

cada, equivalente à frequência de 5% (para cada conjunto de palavras). Essas palavras 

refletiram necessidades informacionais relacionadas à: 

a) Necessidade de se estipular um maior rigor ao cumprimento dos prazos; 

b) Divulgação por parte dos professores de informações como a data de utilização dos 

textos pelos alunos;  

c) Organização, pelo professor, de um cronograma de utilização dos textos em sala de 

aula; 

d) Informar ao professor da necessidade da antecedência do envio dos textos ao LA; 

e) Conhecimento da deficiência do aluno atendido. 

 

 Antecedência/Antecipado, com 3 aparições, equivalente à frequência de 4% do total 

das repetições. Essas palavras refletiram necessidades informacionais relacionadas à: 

a) O prazo de antecedência do encaminhamento dos textos ao LA; 

b) Antecedência da chegada dos textos no LA; 

c) Informações divulgadas no fluxo com antecedência; 

 

  



141 

 CAENE, Comunicação, Conhecer, Cronograma, Pronto, Retorno, com 2 

aparições cada, equivalente à frequência de 2% (para cada palavra). Essas palavras 

refletiram necessidades informacionais relacionadas à: 

a) Retorno das informações fornecido pelo LA; 

b) Divulgação da conclusão dos textos aos alunos; 

c) Utilização de cronogramas; 

d) Conhecimento sobre o funcionamento do LA; 

e) Divulgação pela CAENE, nos CERES e FACISA, sobre o fluxo e outras informações; 

f) Informações relevantes que favoreçam a comunicação entre os atores. 

 

Além dessas necessidades informacionais levantadas pela análise, também foram 

identificados nos discursos algumas outras que não se encaixaram nas frequências de 

repetições, tais como: 

 

P5: Orientações nas Plenárias Departamentais sobre os fluxos e 

procedimentos para melhor atendimento das demandas. 

 

E1: 1- instituir campos obrigatórios (SIGAA)
17

; 2 - incluir informações 

relevantes de forma clara que forneça a comunicação. 

 

Portanto, a análise dessa categoria concluiu que as necessidades informacionais 

levantadas foram diversas e advindas de todos os grupos de atores participantes do fluxo. 

Porém, para que o fluxo funcione de forma eficiente, todas devem ser sanadas, uma vez que 

existe um grau de dependência e ligação entre os discentes, docentes e LA, pois o bom 

desempenho do papel de cada grupo depende do bom desempenho do outro grupo. 

 

6.2.2 Fonte de informação 

 

Como abordado em capítulos anteriores, o Comportamento informacional envolve a 

totalidade do comportamento humano em relação às fontes e canais de informação, incluindo 

a busca de informação ativa e passiva, além do uso da informação. Inomata, Araújo e 

                                                           
17

  SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN. O SIGAA informatiza os 

procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), 

ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e 

controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e 

relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de 

aprendizado denominado Turma Virtual. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2017) 
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Varvakis (2015) conceituam Fonte de informação como sendo uma matéria-prima para a 

obtenção dos mais variados tipos de informação que darão suporte para as atividades em que 

o fluxo de informação está inserido. 

Desse modo, a análise dessa categoria teve o objetivo de identificar quais as fontes 

mais utilizadas pelos atores do fluxo para sanarem suas necessidades informacionais 

referentes a questões sobre o processo de produção de material informacional didático 

acessível. Assim, o Gráfico 32 apresentou um panorama geral das fontes de informação mais 

buscadas para sanar as necessidades dos indivíduos do fluxo. 

De acordo com o Gráfico 32, a fonte de informação mais procurada pelos atores do 

fluxo foi a equipe do Laboratório de Acessibilidade, com 63% das indicações dos 

pesquisados. 

 

Gráfico 32 – Fontes de informação para sanar necessidades informacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A segunda fonte de informação mais procurada pelos atores foi a CAENE, com cerca 

de 21% das respostas. Ademais, a análise também apontou para o fato de nenhum participante 

da pesquisa ter indicado os Colegas de trabalho ou de turma como fontes de informação. 

Dentro de uma análise fragmentada por grupo de atores, o Gráfico 33 apresentou um 

resultado onde 56% dos discentes declararam que costumam buscar informações com a 

equipe do LA. 
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Gráfico 33 – Fontes de informação para sanar necessidades informacionais por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O mesmo resultado se repete no grupo dos docentes e da própria equipe do LA. Pois, 

no grupo dos docentes, 67% deles declaram a equipe do LA como sendo a fonte de 

informação onde buscavam sanar suas necessidades e, cerca de 75% da equipe do LA também 

indicou essa resposta.  

A análise apontou para o fato curioso da própria equipe do LA ter se indicado como 

“autossuficiente” em relação à busca de informações sobre o fluxo ou sobre alguma etapa do 

processo. Isso se deveu ao fato de a equipe ter o conhecimento pleno de todo o fluxo da 

produção de informação acessível na instituição, uma vez que este foi inicialmente 

desenvolvido pela equipe e atualmente é gerido por ela. 

Sendo assim, a análise da categoria concluiu que a equipe do LA é a fonte de 

informação mais utilizada pelos atores do fluxo, seguida da CAENE, que também é bastante 

utilizada como fonte, mais especificamente por parte dos discentes. Este último fato se deve à 

grande interação construída entre os discentes e a CAENE, uma vez que esse agente realiza 

um acompanhamento constante do discente durante toda a sua vida acadêmica. 
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6.2.3 Escala de Atendimento das Necessidades Informacionais 

 

Esta categoria do estudo diz respeito à escala de atendimento das necessidades 

informacionais dos indivíduos participantes do fluxo de produção de informação acessível na 

instituição. Desse modo, o conhecimento do grau de atendimento dessas necessidades é um 

processo sine qua non para se medir a qualidade de um fluxo influenciado diretamente pelo 

comportamento informacional de seus participantes. Isto porque, segundo Silva (2012), um 

dos principais fundamentos da necessidade da informação é a satisfação do usuário. 

Desse modo, o Gráfico 34 abordou, dentro de uma escala de ocorrência que variava de 

Sempre atendida, quase sempre atendida, às vezes atendida e nunca atendida, o grau de 

atendimento dessas necessidades num panorama geral envolvendo todos os participantes do 

fluxo. Assim, a análise constatou que a maioria dos atores, cerca de 58%, declararam que suas 

necessidades informacionais relacionadas ao fluxo da adaptação de materiais sempre foram 

atendidas. Além disso, 42% dos participantes informaram que suas necessidades eram quase 

sempre atendidas. Com isso, verificou-se certo grau de excelência em relação ao atendimento 

das necessidades informacionais, visto que, com a somatória desses graus “positivos” de 

ocorrências, obteve-se o valor de 100%. Além do mais, respostas que indicavam graus 

“negativos” de excelência (Às vezes e Nunca) não chegaram a ser mencionadas. 

 

Gráfico 34 – Atendimento das necessidades informacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma visão fragmentada do estudo, por atores do fluxo, foi obtida através do Gráfico 

35. Nele, verificou-se que, tanto para os discentes como para os docentes, suas necessidades 

informacionais foram sempre atendidas dentro do fluxo, visto a frequência dessa resposta na 

maioria dos discentes (56%) e na maioria dos docentes (67%). 
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Gráfico 35 – Atendimento das necessidades informacionais por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já a equipe do LA demonstrou um nível um pouco mais baixo de ocorrência de 

atendimento das suas necessidades, onde 50% informaram que estas sempre eram atendidas e 

outros 50% que elas quase sempre eram atendidas. 

Portanto, a análise dessa categoria concluiu que as necessidades informacionais dos 

participantes do fluxo foram atendidas em um grau satisfatório de frequência. 

 

6.3 Satisfação do usuário 

 

Como visto na análise da categoria anterior, as necessidades informacionais e a 

satisfação do usuário são dois conceitos diretamente proporcionais. Visto que, de acordo com 

o referencial teórico levantado, alguns estudos observam que o grau de satisfação do usuário é 

alto se a sua necessidade informacional for atendida plenamente, como o contrário também 

pode ser constatado.  

Outro fator observado na literatura foi a relação cíclica entre a necessidade de 

informação e satisfação, uma vez que Costa e Ramalho (2010, p. 58) afirmaram que o homem 

é um ser insaciável por natureza, portanto, está constantemente insatisfeito. Assim, como um 

ciclo, o processo de satisfação individual desencadeia novas necessidades e novos processos 

individuais de busca pela continuidade de satisfação, suscitando, dessa forma, um processo 

motivacional que move o ser humano na busca insaciável pela sua satisfação. 
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6.3.1 Grau de Satisfação 

 

A categoria de estudo Grau de satisfação teve o objetivo de medir a satisfação dos 

participantes do fluxo com o seu funcionamento. Para tanto, a pesquisa lançou o seguinte 

questionamento: Qual o seu grau de satisfação em relação ao funcionamento atual do fluxo de 

Produção de material informacional didático acessível do Laboratório de Acessibilidade? 

Para se medir o grau de satisfação, inicialmente, foram atribuídos os níveis de 

mensuração: Totalmente satisfeito, que traduz uma plena satisfação do usuário; Satisfeito 

em parte, que indica uma satisfação ainda positiva, porém, sem alcançar um grau de 

excelência; Sem opinião; Insatisfeito em parte, quando aponta para uma insatisfação com o 

fluxo, porém, sem alcançar um nível de totalidade; Totalmente insatisfeito, que reflete uma 

total insatisfação com o fluxo. 

Desse modo, o Gráfico 36 refletiu uma visão geral da opinião de todos os atores do 

fluxo, onde 58% destes declaram estar Satisfeitos em parte com o funcionamento atual do 

fluxo. Além disso, 37% afirmaram estar Totalmente satisfeitos com o fluxo. A análise 

destacou que apenas 5% dos pesquisados alegaram estar insatisfeitos em parte. Assim, de 

modo geral, foi constatado que a maioria dos pesquisados tenderam para uma avalição 

positiva do funcionamento atual do fluxo. 

 

Gráfico 36 – Grau de satisfação do usuário com o fluxo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

37% 

58% 

0% 

5% 

0% 

Totalmente satisfeito

Satisfeito em parte

Sem opinião

Insatisfeito em parte

Totalmente insatisfeito



147 

Dentro da análise fragmentada por grupo de atores, o estudo constatou que para os 

discentes o funcionamento atual do fluxo atingiu um grau de satisfação moderado, onde 78% 

deles afirmaram estar satisfeitos em parte. Porém, a análise desse grupo de atores apontou 

para um grau de insatisfação em parte de 11% destes. 

 

Gráfico 37 – Satisfação do usuário por grupo de atores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Contudo, no grupo dos docentes, o resultado apontou para uma Total satisfação com 

o funcionamento atual do fluxo, com uma porcentagem de 83%. Apenas 17% destes 

indicaram que estavam satisfeitos em parte. 

O resultado alcançado no grupo da equipe do LA acompanhou o obtido no grupo dos 

discentes, onde a maioria da equipe, cerca de 75%, declarou estar satisfeita em parte com o 

funcionamento atual do fluxo, e 25% estavam totalmente satisfeitos. 

Nesta ocasião, a análise dessa categoria do estudo concluiu que o funcionamento atual 

do fluxo alcançou um nível de satisfação moderado. Porém, a pesquisa atentou para o fato de 

apenas o grupo dos discentes ter indicado uma resposta dentro de um nível baixo de 

satisfação. Contudo, este fato foi discutido no Grupo Focal, onde se buscou uma possível 

justificativa para esta ocorrência. Assim, segundo o docente participante do Grupo de 

discursão: 
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Sabe de onde talvez venha isso? Porque, olha só [...] reparem, quem está 

prestando o serviço nessa situação? São professores e o LA. Então, se eu 

disser que estou insatisfeito com o fluxo, é como se eu também me 

envolvesse, como se eu não estivesse fazendo a minha parte direito. Como se 

eu tivesse envolvido com um serviço não tão bom assim. Acho que talvez 

inconscientemente tenha um pouco dessa relação de eu estou implicado na 

falta de satisfação. Entendeu? [...] e tem uma outra coisa, como a 

consequência ruim fica para o lado do aluno [quem consome o serviço] 

então do ponto de vista de quem prestou o serviço [...]. (Docente participante 

do Grupo Focal) 

 

Complementando a discursão, o membro da equipe do LA afirma que a natureza do 

trabalho no Laboratório se diversificou e se expandiu. 

 

Em 2011 o laboratório tinha um fluxo, aliás tinha uma demanda e um fluxo 

de trabalho. Já agora, em 2018, ele tem uma demanda e outros fluxos de 

trabalho. Porque a cada documento que abre, a cada demanda, é uma 

complexidade: “ah, eu quero só texto, suprima as imagens”, outros dizem 

“eu quero com descrição”. Aí vai né, é um embate. (Equipe do LA 

participante do Grupo Focal) 

 

Ainda, o docente chamou a atenção para a diferença no ponto de vista de cada ator do 

fluxo que justifica o resultado alcançado na pesquisa. 

 

Então talvez é, da nossa visão de quem tá fazendo, eu fiz o que é possível, e 

então na do aluno, como ele é implicado. Assim, a consequência cai sobre 

ele, o que foi possível ainda não foi tão suficiente quanto eu [ele] gostaria. 

(Docente participante do Grupo Focal)  

 

Outra discussão pertinente levantada no Grupo Focal foi a questão do fornecimento de 

um feedback dos alunos em relação à qualidade do atendimento ao LA. Para o docente, da 

mesma forma que o professor tem dificuldade de ter um retorno do aluno, o LA também pode 

ter esse mesmo problema. Para o membro da equipe do LA: 

 

É assim, essa questão de comunicação, [...] é como eu falei no inicio, o aluno 

ele é assim tímido, ele não quer se expressar, eu não sei o que tem contra ele, 

assim, talvez ele pense “ah, eu vou reclamar, eu não vou ser atendido mais”. 

Mas a gente sempre deixa claro no LA que é um setor imparcial. No decorrer 

desse tempo a gente tentou criar canais de comunicação. Pronto, a gente já 

sem “zap” [sic] com o aluno, tem “zap” [sic] com o tutor, certo. A gente tem 

aqui no CCSA o NADIS né, que ele já faz esse acolhimento né, pessoas que 

tá em atendimento e tem a limitação. Então a gente já conversa mais com 

essas pessoas. [...]. Quer dizer, é uma construção, um aprimoramento né. E o 

que está nos ajudando bastante é a gente conversar com outras instituições, 

porque as pessoas lá dos setores né, comentam a mesma coisa: “[...] como é 
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que você faz isso? Como é que você atende?” “Qual a solução melhor para 

isso?”. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Outro ponto destacado foi o fato da análise da categoria anterior, Atendimento das 

necessidades informacionais, ter oferecido uma resposta altamente positiva em relação ao 

grau de atendimentos das necessidades dentro do fluxo, e o resultado do grau de satisfação 

dos participantes ter apontado para uma resposta dentro de um grau moderado de 

contentamento. Visto isso, as respostas oferecidas no Grupo Focal levaram ao seguinte 

posicionamento: 

 

Porque talvez, assim, eu recebi o material, mas não foi a tempo. A minha 

necessidade foi atendida, até foi, mas em momento [trecho inaudível]. 

(Docente participante do Grupo Focal) 

 

Partindo disso, outra relação que envolva possíveis justificativas para o resultado 

citado anteriormente, foi levantada pelo docente: 

 

Qual o esforço que eu tive para ser atendida essa minha necessidade 

informacional? Como ela falou [discente], “eu tive que gastar dinheiro para 

tirar xerox, pegar minha xerox, levar no LA”. Me atenderam? Atenderam, 

mas não estou satisfeito não, deu muito trabalho, gastei dinheiro, demorou 

muito tempo. Tem várias coisas que não é só obter a informação. O esforço 

necessário para se chegar lá, o empenho que eu tive que ter, talvez possa 

influenciar também. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Assim, perante aos comentários fornecidos pelo Grupo Focal, os participantes da 

discursão concluíram que: 

 

Eu acho que esse grau moderado, eu acho que ele de certa forma atende né? 

(Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Atende. É porque na verdade, talvez você tenha várias dimensões, e não só o 

atendimento ou a satisfação como um todo. Porque a satisfação é uma coisa 

muito geral né. Às vezes o problema está num aspecto específico, mas que as 

pessoas toleram. (Docente participante do Grupo Focal) 

 

Por fim, o estudo também sentiu a necessidade de uma aferição mais precisa do 

resultado que apontou para uma satisfação moderada dos participantes do fluxo. Assim, foi 

elaborada uma escala numérica de satisfação, por meio da qual os participantes do Grupo 

Focal indicaram a sua opinião (Figura 15). 
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Figura 15 – Escala visual de satisfação 

 
Fonte: Adaptado de Jesus Júnior, Salvi e Evangelista (2015, p.55). 

 

Logo, o resultado final apontou para um nível de satisfação numa média de 6,3 pontos. 

Onde o discente forneceu a nota 7,5, o docente a nota 4 e a Equipe do LA uma nota 7,5. 

Reforçando o posicionamento da equipe do LA, o participante apontou que: 

 

Eu também dou nota 7,5 porque o LA, pra executar essas atividades né, e ter 

aí uma satisfação a mais do usuário, a gente depende de vários elementos: 

recursos humanos, equipamentos, e “N” coisas. Incentivo, né professor? [...] 

Então é satisfeito em parte porque para alcançar essa excelência a gente tem 

que atender esse aluno e trabalhar essas questões de acessibilidade e inclusão 

na instituição, a gente precisa de elementos a mais. A gente tá assim, 

satisfeito em parte, mas não é pra mais não, não é totalmente satisfeito, é 

mais pra cá [referindo-se à escala menor], se não cuidar vai [...] tem que 

manter o padrão. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Assim, para o alcance de um grau maior de satisfação do fluxo, os participantes 

discutiram também sugestões que poderiam ser implantadas para o alcance dessa melhoria do 

atendimento.  

Portanto, uma possível modificação no desenho do fluxo foi sugerida, de início, pelo 

docente, e posteriormente após debate sobre o assunto, sua opinião foi reforçada e aceita pelo 

discente e equipe do LA. 

 

Quando você comentou ai que tem uma parte que o LA verifica se já existe 

material, com as instituições cooperantes. Tanto interno como com as 

instituições cooperantes. Seria muito importante que o professor tivesse 

acesso, pelo menos a existência de uma lista desse material, porque às vezes 

ele pode se organizar pra usar alguns desses que já está trabalhado. (Docente 

participante do Grupo Focal) 

 

Para isso pode ser assim: a gente hoje vai discutir um texto sobre Vigotsk e 

aquela criatura não sabe nem quem é Vigotsk, nunca leu nada assim, então 

ele não vai ficar com o texto que vai ser discutido, mas ele pode ler outro 

que ele tenha uma noção de Vigotsk, aí depois ele lê aquele da discussão. 

(Discente participante do Grupo Focal) 
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E também o próprio aluno não é professor? Quando assim, o professor passa 

a bibliografia, ele disse “nossa, eu já mandei esse material, e ele vai 

demorar”, mas eu posso escolher aqui outras coisas. Então isso estaria no 

repositório né. (Equipe do LA participante do Grupo Focal) 

 

Quanto ao detalhamento desse acesso, o docente reforçou a questão de que, se não for 

possível um acesso ao conteúdo na íntegra, que seja pelo menos a um material que forneça a 

noção do conteúdo do documento. 

 

Não sei se só o título do livro vai dar conta, porque da mesma forma que não 

adiantaria talvez achar um livro que daria certo para a minha disciplina. 

Então talvez, sei lá, o resumo, enfim, algum material extra que pudesse me 

dar essa noção. E isso ajudaria a gente fazer um planejamento. Porque no 

fundo no fundo, a origem desse problema é um problema de metodologia e 

encaminho do professor, então se eu quiser resolver o problema eu tenho que 

pensar coisas que influenciam, que comecem a influenciar nessa ponta. E 

essa seria uma forma da gente caminhar nessa direção. (Docente participante 

do Grupo Focal) 

 

Considerando o detalhamento dos resultados apresentados nesta seção, elaborou-se 

uma síntese apresentada na subseção que segue. 

 

6.4 Síntese das Análises e Discursões 

 

Para uma melhor visualização dos principais resultados obtidos, bem como das 

análises e discursões realizadas, é apresentado o Quadro 12 que segue: 

 

Quadro 12 – Síntese dos resultados, análises e discursões. 

ENTRAVES NO FLUXO INFORMACIONAL 

Categorias 
Resultados  

Discentes Docentes LA Geral 

Conhecimento do 
Fluxo 

Conhecem melhor 
o funcionamento do 
fluxo, uma vez que 
cerca de 77% 
destes afirmaram 
conhecer o fluxo. 

 

 

Confrontando com 
apenas 66% dos 
docentes que 
apresentaram a 
mesma resposta. 

 

 

100% conhecem o 
fluxo. Visto que toda 
a equipe deve 
conhecer todo o 
funcionamento do 
fluxo para o 
desenvolvimento de 
suas atividades no 
setor 

A falta de 
conhecimento do 
fluxo não foi 
considerada um 
entrave significativo, 
uma vez que essa 
informação era de 
conhecimento de 
todos os 
participantes, seja 
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em sua totalidade ou 
em parte. 

A maioria (56%) 
obteve 
conhecimento 
sobre o 
funcionamento do 
fluxo através do LA. 

A CAENE se 
mostrou na 
pesquisa como um 
meio bastante 
citado pelos 
docentes 

O LA teve o 
conhecimento sobre 
o fluxo através do 
próprio setor. 

Tanto o LA quanto a 
CAENE possuem um 
papel agenciador 
muito importante na 
instituição em 
relação à divulgação 
do Fluxo 

Fatores 
Intrapessoais 

O fator intrapessoal 
ligado ao Pouco 
conhecimento 
sobre os 
benefícios da 
informação foi o 
mais identificado 
nos discursos. 
Seguido Motivação 
do indivíduo, 
Experiência prévia, 
Sentimento de 
medo e ansiedade 
e Origem da 
informação. 

Os fatores mais 
identificados nos 
discursos foram a 
Motivação, o 
Pouco 
conhecimento 
sobre os benefícios 
da informação e o 
sentimento de 
medo e ansiedade. 

O fator intrapessoal 
mais identificado 
nos discursos do LA 
foi o Pouco 
conhecimento 
sobre os 
benefícios da 
informação. 
Seguido dos fatores 
Motivação do 
indivíduo e Origem 
da informação. 

O fator intrapessoal 
com maior 
frequência foi a 
Motivação do 
indivíduo. Esse fator 
apresentou-se 
intrínseco palavras 
recortadas nos 
discursos: Atenção, 
Comprometimento, 
Distanciamento, 
Esquecimento, 
Iniciativa, Demora, 
Sensibilidade e 
Disponibilidade. 

Fatores 
Interpessoais 

A maioria dos 
discentes afirmou 
que o fator citado 
Características do 
emissor interfere 
no fluxo em ALTO 
grau. 

A maioria dos 
docentes indicaram 
que o fator 
Características do 
emissor interfere 
em MÉDIO grau. 

75% deles 
admitiram que o 
fator 
Características do 
emissor exerce 
uma interferência 
em ALTO grau no 
fluxo. 

Os fatores que 
obtiveram um índice 
ALTO de 
interferência no fluxo 
foram: as 
Características do 
emissor, a Má 
comunicação, o 
Mau uso da 
tecnologia, e a 
Motivação do 
indivíduo. 

67% destes 
informaram que o 
fator Má 
comunicação 
interfere em ALTO 
grau no fluxo. 

De forma mais 
equilibrada, onde 
33% deles 
afirmaram que a Má 
comunicação 
interfere em ALTO 
grau e outros 33% 
que interfere em 
MÉDIO grau. 

75% deles 
admitiram que o 
fator Má 
comunicação 
exerce uma 
interferência em 
ALTO grau no fluxo. 

67% afirmaram que 
o fator Mau uso da 

A maioria deles 
declararam que o 

50% deles disseram 
que o fator Mau uso 
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tecnologia exerce 
uma ALTA 
interferência no 
fluxo 

fator Mau uso da 
tecnologia interfere 
em ALTO grau no 
fluxo.  

da tecnologia 
interfere em ALTO 
grau e 50% que o 
fator interfere em 
MÉDIO grau 

Para 56% destes, o 
fator Motivação do 
indivíduo exerce 
uma ALTA 
influência no fluxo. 

83% deles 
declararam que o 
fator Motivação do 
indivíduo tem uma 
ALTA interferência 
no fluxo. 

75% deles 
afirmaram que o 
fator Motivação do 
indivíduo exerce 
uma interferência 
em ALTO grau no 
fluxo. 

Tempo de 
resposta de 
atendimento 

Para a maioria dos 
discentes (44%) o 
material às vezes 
chegava a tempo 

Para 33% o 
material chagava 
quase sempre a 
tempo e outros 33% 
relataram 
desconhecer o 
fato, isto é, não 
ficaram sabendo se 
o texto chegava a 
tempo ou não para 
o aluno. 

Para 75% o material 
quase sempre 
chegava a tempo de 
o aluno desenvolver 
suas atividades. 

O material adaptado 
chegava sim às 
mãos dos alunos 
atendidos, porém 
muitas vezes com 
atraso. Visto que 
para a maioria dos 
participantes, (42%), 
o material quase 
sempre chega a 
tempo hábil. 

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

Categorias 
Resultados 

Discentes Docentes LA Geral 

Identificação das 
necessidades 
informacionais 

Necessidades 
relacionadas a 
Prazos (de 
utilização dos 
textos e de 
conclusão do texto 
pelo LA), Materiais 
e Informações 
(sobre tecnologias, 
informações claras 
e objetivas) foram 
as mais citadas. 

Necessidades 
relacionadas ao 
Material (como 
encaminhar), aos 
Prazos (de 
antecedência de 
envio) e 
Informações (uma 
melhor divulgação), 
foram as mais 
citadas. 

Necessidades 
relacionadas a 
Prazos (de 
utilização dos 
textos) e 
Comunicação 
(melhor 
comunicação entre 
os atores). 

Necessidades 
relacionadas a Datas 
e Prazos, foram as 
mais citadas. 
Seguidas das 
relacionadas ao 
Material (como 
encaminhar, 
qualidade etc.), 
Informações 
(melhor divulgação). 

Fonte de 
Informação 

56% declararam 
que costumam 
buscar informações 
com a equipe do 
LA. 

67% deles 
declaram a equipe 
do LA como sendo 
a fonte de 
informação onde 
buscavam sanar 
suas necessidades 
informacionais. 

Indicado como 
“autossuficiente” em 
relação à busca de 
informações para 
sanar suas 
necessidades 
informacionais. Isso 
se deveu ao fato de 
a equipe ter o 
conhecimento pleno 

A fonte de 
informação mais 
procurada pelos 
atores do fluxo foi a 
equipe do 
Laboratório de 
Acessibilidade, com 
63% das indicações 
dos pesquisados. A 
segunda fonte foi a 
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de todo o fluxo. CAENE. 

Escala de 
Atendimento das 

necessidades 
informacionais 

Para 56%, suas 
necessidades 
informacionais 
foram sempre 
atendidas dentro 
fluxo. 

Para 67%, suas 
necessidades 
informacionais 
foram sempre 
atendidas dentro 
fluxo. 

50% informaram 
que estas sempre 
eram atendidas e 
outros 50% que elas 
quase sempre 
eram atendidas. 

58% declararam que 
suas necessidades 
informacionais 
relacionadas ao fluxo 
sempre foram 
atendidas. Além 
disso, 42% 
informaram que suas 
necessidades eram 
quase sempre 
atendidas. 

SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

Categorias 
Resultados 

Discentes Docentes LA Geral 

Grau de 
Satisfação 

Atingiu um grau de 
satisfação 
moderado, onde 
78% deles 
afirmaram estar 
Satisfeitos em 
parte. Porém, a 
análise apontou 
para um grau de 
Insatisfação em 
parte de 11% 
destes. 

Apontou para uma 
Total satisfação 
com o 
funcionamento 
atual do fluxo, com 
uma porcentagem 
de 83%. 

A maioria da 
equipe, cerca de 
75%, declarou estar 
Satisfeita em parte 
com o 
funcionamento atual 
do fluxo. 

58% declaram estar 
Satisfeitos em parte 
com o 
funcionamento atual 
do fluxo. Atingindo, 
dentro de uma 
escala de satisfação 
uma nota 6,3. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados obtidos propiciaram a elaboração de recomendações de ações para 

melhorias no fluxo informacional do LA, bem como uma proposta de redesenho do referido 

fluxo, demonstrados no próximo capítulo. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Para que os entraves identificados no fluxo de produção da informação acessível sejam 

amenizados, e para que o nível de satisfação dos usuários do fluxo alcance um patamar de 

excelência, a pesquisa oferece algumas recomendações com o objetivo de propor melhorias 

para o fluxo.  

 

7.1 Proposta de melhoria no Módulo Docente do SIGAA 

 

Com o intuito de amenizar questões relacionadas ao Tempo de atendimento das 

necessidades informacionais no fluxo, a proposta teve o objetivo de dinamizar parte do fluxo 

da produção dos materiais informacionais didáticos acessíveis no Laboratório de 

Acessibilidade da BCZM/UFRN, através de melhorias no SIGAA.  

Para tanto, a proposta recomendou modificações na página da Turma Virtual, dentro 

do módulo docente. Mas especificamente na tela da tarefa de inserção de material didático 

para a Turma Virtual do docente.  

Dentro de um cenário atual, esse material didático a ser encaminhado ao LA para a 

adaptação, por muitas vezes já chega a este setor com um atraso significativo, uma vez que os 

docentes acabam tendo que realizar duas tarefas simultâneas: Inserir o texto para todos os 

alunos no SIGAA; e Encaminhar para o LA, através de e-mail, o texto para ser adaptado ao 

aluno com NEE. Além disso, alguns professores encaminham os textos por e-mail sem 

informar a data que o mesmo será utilizado. 

Outra alternativa até então utilizada pelo LA é o resgate desse material, direto da 

turma virtual do aluno, através do SIGAA. Neste caso, é necessário que o LA acesse 

diariamente a página de cada aluno e verifique todas as disciplinas, uma a uma, para 

visualizar se chegou material informacional novo. Diante disso, o Laboratório se deparava 

com alguns obstáculos, tais como: a inconsistência do Sistema, uma vez que nem todos os 

alunos em acompanhamento estavam visíveis ao LA; e o longo tempo dispendido para essa 

tarefa. 
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Logo, para sanar esses entraves a proposta sugeriu a inserção de dois campos na 

página da turma virtual do docente, e mais uma ação de notificação para o LA (Figura 16). 

 

Figura 16 – Tela do módulo docente no SIGAA com as modificações propostas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, os campos sugeridos foram: 

 

 Campo obrigatório intitulado “Data para a utilização do material”, onde o docente irá 

informar a data que o material será utilizado pela turma, seja em sala de aula ou para a 

execução de alguma outra atividade acadêmica. Este campo deve vir localizado antes 

do botão “Adicionar”; 

 Campo de opção a ser marcado pelo docente no instante da escolha da disciplina em 

que o material será inserido. Neste caso, além das opções equivalentes às disciplinas, 

sugeriu-se o acréscimo da opção “Laboratório de Acessibilidade”. Dessa forma, o 

docente que tiver um discente com NEE em sua turma, irá marcar, além da opção 

correspondente à disciplina, a opção do LA. E com isso, o texto, além de ser inserido 

na turma virtual do aluno, também seria enviado para o e-mail do LA. Além do mais, 

uma notificação seria enviada automaticamente ao LA, informando que um novo texto 

foi inserido na turma virtual do aluno “x”; 
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 Uma outra opção seria a atualização do Sistema para que o LA tenha acesso à turma 

virtual de todos os alunos atendidos (através do Módulo NEE) e consiga fazer o 

resgate dos textos inseridos pelo docente. Porém, torna-se necessário também a 

obrigatoriedade de uma notificação, enviada pelo Sistema ao LA, da inserção desse 

novo texto na turma virtual do aluno, bem como da inserção da Data em que o texto 

será utilizado. 

 

Portanto, com a proposta o tempo do docente será poupado, pois não será necessário o 

mesmo realizar duas tarefas: o envio ao LA, por e-mail, do texto para o aluno com NEE, e a 

submissão do mesmo texto no sistema para os demais alunos da turma. Uma vez que os dois 

processos serão realizados numa única tela, isto é, o envio automático para o e-mail do LA e 

para a página dos demais alunos no sistema. Além disso, a indicação obrigatória da data de 

utilização sanará entraves como os relacionados à divulgação de prazos. 

Cabe ressaltar que a autora submeteu a proposta de melhoria para o Módulo docente 

do SIGAA ainda no decorrer da pesquisa, mas já de posse dos resultados obtidos. 

A referida proposta foi submetida aos membros da Comissão de Acessibilidade
18

 da 

UFRN no dia 20 de março de 2018, e encaminhada para a apreciação da Superintendência de 

Informática da UFRN (SINFO). A proposta ainda encontra-se em fila de apreciação na 

SINFO. 

 

7.2 Proposta de criação de um tutorial institucional sobre a produção de material 

informacional acessível 

 

De acordo com alguns resultados obtidos na pesquisa, foi constatado que alguns 

aspectos que envolvem a metodologia pedagógica em sala de aula podem causar entraves no 

fluxo da produção de informação didática acessível na instituição. 

  

                                                           
18

  Comissão formada por grupo servidores da CAENE, SEDIS, Superintendência de Infraestrutura (Infra), 

Escola de Música (EMUFRN), Departamento do curso de Letras Libras, Superintendência de Comunicação 

(Comunica), Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), Centro de Educação (CE), Núcleo Permanente de 

Concursos (Comperve), Editora Universitária (EDUFRN), Pró-Reitoria de Graduação e Superintendência de 

Informática (Sinfo). 
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Contudo, para sanar esses entraves, como também devido ao cenário atual de 

crescimento exponencial da demanda de discentes com NEE, torna-se necessário chamar à 

responsabilidade os docentes que acompanham em sala de aula esses discentes, trazendo para 

a sua metodologia pedagógica conhecimentos que propiciem a estes se apropriarem de 

ferramentas e alternativas inclusivas em relação ao acesso à informação. 

Visto isso, a proposta tem o objetivo de elaborar um Tutorial, em formato eletrônico, 

com estratégias para o docente disseminar conteúdos acadêmicos aos discentes com NEE. 

Para tanto, torna-se necessário: 

 

a) Mapear modelos e padronização de materiais informacionais acessíveis na instituição; 

b) Verificar a aceitabilidade de modelos e padrões com docentes e discentes; 

c) Validar política de produção de materiais informacionais acessíveis na instituição; 

d) Publicar e divulgar Tutorial no âmbito da UFRN. 

 

Para isso, é necessário se seguir uma metodologia proposta para um estudo qualitativo, 

onde será utilizado como referencial, documentos e conteúdos adaptados na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, no período de 2017 a 2018. 

Os documentos que servirão de fonte de dados serão mapeados na instituição por seu 

grau de circulação e utilidade. Posteriormente, estes serão verificados e validados por uma 

equipe de docentes e discentes, quanto a padrões de acessibilidade do conteúdo. Logo, os 

resultados serão apresentados por meio das ações indicadas em um Tutorial eletrônico 

institucional. 

Portanto, esse tutorial poderá abordar aspectos como: alternativas acessíveis para a 

explanação de conteúdos em sala de aula que tenham alunos com NEE (Slides, apostilas etc.); 

dicas de como o docente poderá deixar acessíveis os materiais informacionais sugeridos por 

ele para as suas atividades acadêmicas; orientações ao acesso ao conteúdo do RIA; e um 

modelo de padronização de adaptação de materiais informacionais didáticos. 
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7.3 Proposta de melhoria no fluxo do processo de produção de informação acessível no 

Laboratório de Acessibilidade da BCZM/UFRN 

 

Diante dos resultados, a pesquisa também identificou algumas sugestões de melhorias, 

advinda dos discentes, docentes e equipe do LA no grupo focal, para sanarem alguns aspectos 

levantados no estudo. 

Desse modo, alguns participantes da pesquisa sinalizaram a necessidade de uma 

modificação no fluxo atual, onde a etapa do processo, realizada pelo LA, que aborda a 

pesquisa dos textos acessíveis já existentes na instituição, também pudesse ser realizada pelos 

docentes. Neste caso, o Repositório de Informação Acessível da instituição já disponibiliza 

esse acesso público à lista de materiais informacionais indexados no repositório, porém, 

embora grande parte dos docentes, por questões de desconhecimento da existência ou do 

processo, não realizam essa etapa. Cabe ainda ressaltar que o acesso ao conteúdo dos 

materiais na íntegra, por questões legais, só pode ser realizado pelo discente com NEE. 

Outra modificação sugerida para o fluxo da produção de material informacional 

acessível foi a inclusão da etapa da inserção do material adaptado no RIA. Esse processo de 

alimentação do RIA atualmente não estava inserido no fluxo da produção, pois era 

considerado um processo à parte. 

Assim, o fluxo do processo foi redesenhado contemplando essa modificação (Figura 

17). 
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Figura 17 – Proposta de modificação no fluxo de produção de informação acessível no Laboratório de 

Acessibilidade da BCZM/UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Desse modo, o referido fluxo de produção de informação acessível funcionaria da 

seguinte forma: 

 

1) Com a demanda real de um texto didático para o aluno com NEE, o docente, antes de 

solicitar a adaptação ao LA, acessa o RIA e realiza uma consulta para verificar a 

existência do material já trabalhado pelo Laboratório. Cabe ressaltar que esta consulta 

também pode ser realizada pelo discente; 

2) Se o material já existir no RIA, o docente comunica ao discente com NEE. Neste caso 

o próprio discente, que tem o acesso ao material na íntegra, irá acessar o texto através 

do repositório e realizar o download em seu computador; 

3) Caso o material não esteja no RIA, o docente encaminha o texto ao LA para ser 

adaptado; 

4) Se o envio for através da turma virtual do SIGAA, o LA resgata o texto na página 

pessoal do aluno, através do módulo NEE ou através do login e senha do aluno; 

5) Caso contrário, o docente encaminhará o texto via e-mail para o LA. Ele também pode 

deixar pessoalmente no Laboratório ou pedir para o próprio discente encaminhar; 

6) Com o material informacional em mãos, o LA realiza a sua adaptação para um 

formato acessível de acordo com a necessidade do aluno (digital, ampliado, MP3 ou 

braille); 

7) Após a adaptação, o LA insere o material informacional do RIA; 

8) O LA devolve o texto trabalhado para o aluno; 

9) A devolução pode ser via e-mail, ou se for um texto impresso em fonte ampliada, o 

próprio discente vem ao LA resgatá-lo pessoalmente. E, com isso dar-se-á o fim do 

processo.  

 

Portanto, com um novo desenho do fluxo de produção, fatores de entrave relacionados 

ao tempo de atendimento seriam amenizados, visto que, o tempo entre o surgimento da 

demanda de adaptação e o texto está nas mãos do discente seria bem menor, visto a 

possibilidade deste já existir em formato acessível e não ser preciso realizar todo o processo 

da adaptação. Além do mais, o docente ao consultar o RIA poderá ter acesso a uma lista de 

materiais acessíveis, que o conduzirão a alternativas de materiais bibliográficos que ele 

poderá utilizar em sua disciplina. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ciente de seu papel social, a UFRN vem buscando, por meio da institucionalização de 

políticas inclusivas baseadas na construção de uma estrutura técnica multidisciplinar, humana 

e tecnológica, promover ações para a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de 

comunicação e pedagógicas, visando garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso 

com sucesso de estudantes com NEE. Dessa forma, o desenvolvimento desta pesquisa 

contribuiu sobremaneira, no aspecto teórico e prático, para com o fortalecimento dessa 

política institucional, uma vez que teve como objeto de estudo o processo de produção de 

informação acessível para estudantes com deficiência na instituição, em especial, aqueles com 

limitações na leitura de documentos impressos. 

Sendo assim, a democratização do acesso à informação, concretizada através da 

produção de material informacional acessível, é vista como um processo de grande relevância 

para a instituição, já que, o acesso à informação torna-se condição sine qua non para o 

progresso social e econômico de uma sociedade, e ainda mais por se tratar de um processo 

que fornece todo o amparo informacional a todas as atividades desenvolvidas em sala de aula, 

ou fora dela, por discentes com NEE.  

A produção de material informacional acessível é um processo desenvolvido através 

de um fluxo informacional que, assim como outros processos organizacionais, exige uma 

gestão orientada para a busca de padrões de otimização e controle. O fluxo, por ser 

constituído de três categorias de atores diferenciados (discentes, docentes e Laboratório de 

Acessibilidade), torna-se complexo. Ademais, cada ator possui um papel de suma importância 

nas etapas que envolvem todo o processo, com atividades interligadas que possuem uma 

relação de dependência. Assim, para que estes exerçam seus papéis de forma eficiente, 

necessitam de condições favoráveis de comunicação, tecnologias e ferramentas que facilitem 

o processo de troca de informações. Para tanto, a pesquisa partiu da premissa de que Barreiras 

presentes no fluxo informacional do processo e outros possíveis entraves interferiam 

diretamente na produção da informação digital acessível, reverberando no não atendimento às 

necessidades informacionais dos discentes com limitações e/ou dificuldades na leitura 

impressa, assistidos pelo LA.  

Nesse contexto, a pesquisa buscou avaliar o fluxo informacional do processo de 

produção informacional acessível do Laboratório de Acessibilidade da BCZM, considerando a 

opinião da equipe do LA, docentes e discentes com NEE atendidos pelo setor. Para tanto, o 

estudo traçou três objetivos específicos: Identificar os entraves no fluxo informacional da 



163 

produção da informação acessível pelo Laboratório de Acessibilidade; Conhecer o 

comportamento informacional dos discentes com Necessidades Educacionais Específicas, 

docentes e equipe do Laboratório, envolvidos no fluxo informacional da Produção de 

Informação acessível no Laboratório de Acessibilidade da BCZM/UFRN; e Detectar o nível 

de satisfação dos discentes com Necessidades Educacionais Específicas, docentes e equipe do 

LA, com o fluxo do processo de produção informacional acessível. 

Quanto ao alcance dos objetivos propostos, a pesquisa considerou que o primeiro 

objetivo específico, que envolve a identificação dos entraves do fluxo informacional estudado, 

foi alcançado. Através dele, se buscou detectar fatores intervenientes relacionados ao 

conhecimento do fluxo, a aspectos intrapessoais e interpessoais inerentes aos atores do fluxo, 

e ao tempo de resposta no atendimento das demandas.  

Com isso, foi constatado que a falta de conhecimento sobre a existência do fluxo não 

foi considerada um entrave significativo, uma vez que essa informação era de conhecimento 

dos participantes, seja em sua totalidade ou em parte. Além disso, o estudo confirmou o 

Laboratório de Acessibilidade e a CAENE como as principais fontes de conhecimento sobre o 

fluxo, e a importância do seu papel como agentes divulgadoras. 

Em se tratando dos entraves causados por fatores intrapessoais, a pesquisa identificou 

que o fator relacionado à motivação do indivíduo foi considerado como o elemento que mais 

interfere no funcionamento do fluxo, e que percepções diferentes de motivação foram 

identificas em cada grupo de atores do fluxo. Portanto, o estudo chegou à conclusão que ações 

relacionadas à busca da motivação interna dos indivíduos que fazem parte do fluxo devem ser 

tomadas pela instituição. 

A pesquisa identificou, também, que fatores interpessoais ligados às Características do 

emissor da informação dentro do fluxo, à má comunicação entre os atores, ao mau uso da 

tecnologia por alguns participantes e à motivação dos indivíduos, oferecem um alto grau de 

interferência no fluxo de produção de informação acessível. Aliados a estes, fatores como 

diferença em conhecimento, cultura ou educação, diferenças em percepção ou profissionais, o 

excesso de informação, o comportamento de grupo, as terminologias utilizadas, e a cultura 

organizacional exercem uma interferência moderada. 

O estudo concluiu que o tempo de resposta no atendimento das demandas dos 

discentes com NEE não alcançou um nível de excelência, uma vez que o material 

informacional didático acessível nem sempre chega a tempo destes realizarem suas atividades 

acadêmicas. Portanto, torna-se também um entrave no fluxo. 
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No tocante ao segundo objetivo da pesquisa, concluiu-se que o mesmo foi alcançado 

pelo estudo, visto que foram levantadas as necessidades informacionais dos participantes e as 

fontes de informação dentro do fluxo mais consultadas por estes, aspectos primordiais para o 

conhecimento do comportamento informacional. 

As necessidades informacionais levantadas foram diversas e advindas de todos os 

grupos de atores participantes do fluxo, onde as mais recorrentes estavam ligadas a 

informações sobre prazos e datas a serem estabelecidos dentro do fluxo, divulgadas e 

cumpridas pelos discentes, docentes e equipe do LA. 

Como fontes de informação mais consultadas pelos participantes do fluxo, o estudo 

concluiu que a equipe do LA é a fonte de informação mais utilizada pelos atores, seguido da 

CAENE, que também é bastante utilizada como fonte, mais especificamente por parte dos 

discentes.  

Contudo, para que o fluxo funcione de forma eficiente, todas as necessidades 

informacionais dos participantes deveriam ser sanadas. Portanto, a pesquisa dessa categoria 

concluiu que as necessidades informacionais dos participantes do fluxo foram atendidas em 

um grau satisfatório de frequência, isto é, a maioria dessas necessidades foi sanada. 

Em relação ao terceiro e último objetivo, o estudo concluiu que o mesmo também foi 

alcançado, uma vez que o grau de satisfação dos usuários/participantes do fluxo foi aferido e, 

no tocante, constatado que o funcionamento atual do fluxo alcançou um nível de satisfação 

moderado. Ainda, com a validação desse resultado através da aplicação de uma escala 

numérica de grau de satisfação, o estudo obteve o resultado dentro de uma média de 6,3 

pontos, o que caracterizou e confirmou um grau de contentamento médio, porém, margeando 

a um grau baixo de contentamento.  

Todavia, para que os entraves identificados no fluxo de produção de informação 

acessível sejam amenizados, e para que o nível de satisfação dos usuários do fluxo alcance um 

patamar de excelência, a pesquisa propôs algumas ações para melhoria do fluxo. 

Dessa forma, com a identificação dos entraves no fluxo já detectados, foi submetida à 

Comissão de Acessibilidade da UFRN uma proposta de melhoria a ser aplicada no perfil do 

docente, dentro do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). A 

proposta sugeriu a inserção de alguns campos obrigatórios a serem preenchidos pelo docente 

no ato da submissão do material informacional didático para a sua turma de discentes de uma 

determinada disciplina.  

Outra proposta de melhoria sugerida pela pesquisa foi a elaboração de um Tutorial 

institucional, em formato eletrônico, sobre a produção de material informacional acessível, 
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visando disseminar para o meio docente estratégias pedagógicas e alternativas que propiciem 

o acesso à informação acadêmica fornecida em sala a discentes com NEE, bem como 

solidificar um modelo de padronização na produção de informação acessível na instituição.  

Diante dos resultados, a pesquisa também identificou algumas sugestões de melhorias, 

advinda dos discentes, docentes e equipe do LA no grupo focal, para sanarem alguns aspectos 

levantados no estudo. Desse modo, participantes da pesquisa sinalizaram a necessidade de 

uma modificação no fluxo atual, onde a etapa do processo de pesquisa de material 

informacional acessível que já existe na instituição, que é realizada na maioria das vezes pelo 

LA, também possa ser realizada pelos docentes. Neste caso, o Repositório de Informação 

Acessível da instituição já propicia esse acesso público à lista de materiais existentes no RIA, 

porém, torna-se necessário a criação de uma cultura de acesso ou até mesmo uma divulgação 

da existência desse processo. 

Cabe ressaltar que esta pesquisa se deparou com algumas limitações durante o seu 

desenvolvimento. . Devido à distância geográfica de um participante da pesquisa e à sua 

dificuldade no manuseio de ferramentas tecnológicas, como o Google Form, onde foi 

desenvolvido o questionário, o mesmo não conseguiu realizar o preenchimento, como também 

a pesquisadora não teve como encontrá-lo pessoalmente para a aplicação do questionário. A 

segunda limitação foi relacionada ao período de realização do Grupo Focal. Uma vez que o 

encontro inicialmente estava previsto para ocorrer logo após a aplicação do questionário, 

porém, com na análise dos dados obtidos com esse instrumento, foi sentida a necessidade de 

conclui-la primeiro para então poder se obter questões mais substanciais a serem trabalhadas 

no Grupo Focal. Com isso, a aplicação do grupo se deu bem próximo a entrega da pesquisa. 

Além de ter ocasionado uma presença mínima esperada de participantes, visto o curto período 

entre o envio do convite e a realização do grupo focal. Assim, alguns participantes não 

compareceram por problemas na agenda. Outra limitação foi relacionada a um dos 

instrumentos de coleta de dados, especificamente o questionário 

Apesar das limitações apresentadas, a pesquisa atingiu de forma satisfatória todos os 

objetivos traçados, uma vez que, de forma geral, foi realizada a avalição do fluxo da produção 

de material informacional acessível na instituição, como também foram identificados os 

entraves que estão interferindo no fluxo, e para sanar esses entraves foram   elaboradas 

propostas de melhoria. O conhecimento sobre o comportamento informacional dos discentes 

também foi alcançado, assim, com esse conhecimento, o setor responsável pela gestão do 

fluxo terá como traçar estratégias que sanem as necessidades informacionais dos discentes e 
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docentes envolvidos no fluxo. Ademais, com as sugestões de melhoria citadas acima, espera-

se aumentar o nível de satisfação de todos os participantes. 

Além disso, espera-se que um Tutorial eletrônico possa servir como um instrumento 

norteador e padronizador da produção editorial de materiais informacionais acessíveis em 

todos os setores da UFRN que trabalham com a produção de informação didática. Também se 

espera que o referido produto possa ser utilizado em outras instituições que trabalhem com 

produção desse tipo de produção editorial, e que sirva como base pedagógica para o 

desenvolvimento de estratégias de disseminação de informações para alunos com limitações 

na leitura de documentos impressos nessas instituições. 

No mais, também se espera que a proposta submetida à Comissão de Acessibilidade da 

UFRN, no tocante às mudanças sugeridas no módulo docente do SIGAA, seja implementada 

na instituição, como também, ainda poder ser utilizada em outras instituições que adquiriram 

o sistema e que atendam alunos com NEE. 

Porém, como sugestão para pesquisas futuras, o estudo alerta para o fato da 

importância do desenvolvimento de Redes de Cooperação de Acervos com acesso aberto à 

listagem de materiais contidos nessas redes, questão esta discutida no grupo focal. Outra 

contribuição para estudos futuros seria abordar uma padronização no processo de produção de 

materiais informacionais acessíveis a nível nacional, servindo até como instrumento legal a 

ser seguido. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

Perfil dos Participantes 

 

1. Qual a sua categoria de usuário no Fluxo de informação do processo de produção de 

material informacional didático acessível na UFRN: 

 

(   ) Aluno 

(   ) Professor 

(   ) Bibliotecário 

(   ) Bolsista de apoio técnico 

(   ) Servidor Técnico administrativo 

(   ) Funcionário terceirizado 

 

2. Qual a sua faixa etária de idade: 

 

(   ) Até 20 anos 

(   ) De 21 a 35 anos 

(   ) De 36 a 45 anos 

(   ) Mais de 46 anos 

 

3. Qual o seu grau de escolaridade: 

 

(   ) Cursando a Graduação 

(   ) Graduação completa 

(   ) Curso Técnico 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-Doutorado 

 

Fluxo de Produção do Material Informacional Acessível 

 

4. Você conhece o funcionamento do fluxo do processo de produção de material 

informacional didático acessível para os discentes com necessidades educacionais 

específicas? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

5. Em caso positivo, através de que fonte você tomou conhecimento sobre o funcionamento 

do fluxo do processo de produção de material informacional didático acessível para os 

discentes com necessidades educacionais específicas?  

 

(   ) Do aluno atendido 

(   ) Do Laboratório de Acessibilidade 

(   ) Da CAENE 

(   ) De um colega 
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(   ) Outros: 

________________________________________________________________ 

 

6. Em caso negativo, na sua opinião, quais os fatores que acarretaram a falta de 

conhecimento do fluxo do processo de produção de material informacional didático 

acessível para os discentes com necessidades educacionais específicas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. O material informacional didático acessível chega a tempo hábil de o discente realizar as 

suas atividades acadêmicas sem prejuízo?  

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Ás vezes 

(   ) Nunca 

(   ) Desconheço 

 

8. Em sua opinião, fatores intrapessoais e comportamentais provenientes dos indivíduos 

(alunos com deficiência, professores e equipe do Laboratório de Acessibilidade) 

participantes do fluxo do processo de produção de material informacional didático 

acessível interferem em seu funcionamento? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9. Em caso positivo, quais fatores intrapessoais e comportamentais estão interferindo. 

Justifique: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Fatores interpessoais/externos também podem interferir na eficiência de um fluxo 

informacional. Em sua opinião, que fatores interpessoais abaixo estão interferindo no 

funcionamento do fluxo do serviço/processo de produção de material informacional 

didático acessível, e qual o grau de interferência?  

 

a) Diferenças em conhecimento, cultura ou educação dos participantes do fluxo: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 
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b) Diferenças sociais, de posição ou "status" dos participantes do fluxo: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

c) Diferenças em percepção ou profissionais dos participantes do fluxo (aqui residem 

muitas das dificuldades de comunicação entre indivíduos que exercem atividades 

diferentes, tais como professores, bibliotecários e alunos). 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

d) Excesso de informação circulando no fluxo do serviço/processo: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

e) Comportamento de grupo: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

f) Característica do emissor da informação (confiança/desconfiança, simpatia/empatia 

etc.): 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

g) Aspectos Legais (restrições estabelecidas ao acesso e uso da informação): 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 
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h) Terminologias das informações que circulam no fluxo do serviço/processo: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

i) Má comunicação: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

j) Cultura organizacional: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de 

(   ) Não interfere 

 

k) Mau uso da tecnologia: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de 

(   ) Não interfere 

 

l) Motivação dos indivíduos que participam do fluxo do serviço/processo: 

 

(   ) Alto grau de interferência 

(   ) Médio grau de interferência 

(   ) Sem opinião 

(   ) Baixo grau de interferência 

(   ) Não interfere 

 

Comportamento Informacional 

 

11. Que necessidades informacionais precisam ser atendidas para o bom desempenho do seu 

papel no fluxo do serviço/processo de produção de material informacional didático 

acessível? (Por exemplo: Informações sobre como encaminhar os textos para a adaptação, 

sobre a data em que o discente irá utilizar o texto adaptado, dentre outras). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Quando você necessita de uma informação, para sanar uma lacuna informacional, 

relacionada a questões sobre o serviço/processo de produção de material informacional 

didático acessível, em que fontes você costuma buscar essa informação? 

 

(   ) A equipe do Laboratório de Acessibilidade 

(   ) Os alunos atendidos 

(   ) Os Professores desses alunos 

(   ) A CAENE 

(   ) Colegas de trabalho ou de turma 

(   ) Outros: 

___________________________________________________________________ 

 

13. Em que escala são atendidas as suas necessidades de informação relacionadas ao fluxo do 

serviço/processo de produção de produção de material informacional didático acessível? 

 

(   ) Sempre são atendidas 

(   ) Quase sempre são atendidas 

(   ) Esporadicamente são atendidas 

(   ) Nunca são atendidas 

 

 

Satisfação do usuário/participante do Fluxo 

 

14. Qual o seu grau de satisfação em relação ao funcionamento atual do fluxo de Produção de 

material informacional didático acessível do Laboratório de Acessibilidade? 

 

(   ) Totalmente satisfeito 

(   ) Satisfeito em parte 

(   ) Sem opinião 

(   ) Insatisfeito em parte 

(   ) Totalmente insatisfeito 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DE CAMPO 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DE CAMPO:  

Fluxo de produção de materiais informacionais acessíveis na UFRN 

 

1. Local Escolhido 

2. Público Alvo 

3. Data/Período 

4. Questões observadas relacionadas às atividades iniciais do fluxo: 

4.1. No ato do recebimento do material informacional a ser adaptado: 

4.1.1. Comportamento dos participantes do fluxo (exemplo: tranquilidade, 

angústia, preocupação, alegria etc.); 

4.1.2. Período da chegada do material ao LA em relação à data estipulada para a 

sua entrega ao discente; 

4.1.3. Nível de satisfação da equipe do LA com a qualidade do material 

informacional encaminhado para a adaptação;  

4.1.4. Tipo de interação entre os participantes do fluxo. 

5. Questões observadas relacionadas ao processo de adaptação do material informacional 

no LA: 

5.1. Comportamento da equipe que realiza a adaptação/produção do material 

informacional acessível no LA (exemplo: tranquilidade, angústia, preocupação, 

alegria etc.); 

5.2. Tipo de interação entre a equipe do LA e os demais participantes do fluxo durante 

algum entrave que possa a surgir no decorrer do processo de adaptação/produção 

do material informacional acessível. 

6. Questões relacionadas às atividades finais do fluxo: 

6.1. Comportamento dos participantes do fluxo no instante e após a entrega do 

material informacional já adaptado (exemplo: tranquilidade, angústia, 

preocupação, alegria etc.); 

6.2. Tipo de interação entre os participantes do fluxo no momento ou após a entrega 

do material informacional já adaptado. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA O GRUPO FOCAL 

1) A pesquisa constatou que os discentes tiveram conhecimento sobre o fluxo de 

produção de informação acessível através do LA, já os docentes obtiveram esse 

conhecimento través da CAENE. Para vocês, a que se deve esse fato?  

 

2) Abaixo está um quadro com o grau de interferência, detectado pela análise, de cada 

fator interpessoal que pode influenciar o fluxo.  

 

Fatores Interpessoais  Nível de 

interferência 

Características do emissor Alto 

Má comunicação Alto 

Mau uso da tecnologia Alto 

Motivação do indivíduo Alto 

Diferença em conhecimento, 

cultura ou educação 

Médio 

Diferenças em percepção ou 

profissionais 

Médio 

Excesso de informação Médio 

Comportamento de grupo Médio 

Terminológicos Médio 

Cultura organizacional Médio 

Diferenças sociais, de posição ou 

status 

Não interfere 

Aspectos legais empate 

 

a) Para vocês, que características do emissor podem estar interferindo no fluxo? 

b) Cite alguns exemplos de má comunicação que ocorre no fluxo. 

c) Como sanar o mau uso da tecnologia no fluxo? 

d) Como explicar o empate técnico em relação ao Aspecto Legal? 

 

3) O fator interpessoal ligado à Motivação do indivíduo exerce uma alta influência no 

fluxo. Em conjunto, a falta de motivação também foi o fator de maior incidência nos 

resultados envolvendo entraves por fatores intrapessoais. A quem, ou a que, vocês 

atribuem essa falta de motivação dos indivíduos? 
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4) O estudo concluiu que o Tempo de resposta no atendimento das demandas dos alunos 

com NEE não alcançou um nível de excelência. Porém, houve uma discrepância entre 

as opiniões, conforme o gráfico a seguir. A que se deveu essa discrepância? 
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5)  Segundo Silva (2012) um dos principais fundamentos da necessidade da informação é 

a satisfação do usuário. Uma vez observado que o grau de satisfação do usuário é alto 

se a sua necessidade informacional for atendida plenamente, como o contrário também 

pode ser constatado. 

 

a) Nesta ocasião, a análise da categoria Grau de Satisfação concluiu que o 

funcionamento atual do fluxo alcançou um nível de satisfação Moderado. Porém, 

a pesquisa atentou para o fato de apenas o grupo dos discentes ter apresentado 

algum nível de insatisfação. A que se deveu este fato? 

 

b) Outro ponto destacado foi o fato da análise da categoria Atendimento das 

necessidades informacionais ter oferecido uma resposta altamente positiva em 

relação ao grau de atendimentos das necessidades dentro do fluxo, e o resultado do 

Grau de Satisfação dos participantes ter apontado para uma resposta dentro de um 

grau moderado de contentamento. A que se deveu esse fato? 

 

c) Levando em consideração a escala abaixo, que pontuação você oferece para o seu 

grau de satisfação com o funcionamento atual do fluxo? 
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ANEXO A – PARECER DA PESQUISA NO COMITÊ DE ÉTICA DA UFRN 
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